
Handleiding inschrijven ouderavond in Zermelo  

1. Om in te loggen gaat u naar https://dominicuscollege.zportal.nl/  

2. De benodigde inloggegevens heeft u eerder dit schooljaar via uw e-mailadres ontvangen. (Kijk 

eventueel in uw spam naar een mail met deze afzender: noreply-wop-dominicuscollege@zportal.nl).  

U bent nu ingelogd: 

3. A. Klik op ‘ouderavonden’ 

B. Klik op het blok ‘ouderavonden 04 en 05 maart’ in het midden van het scherm 

C. Vink vervolgens de vakken met bijbehorende docenten aan waarmee u een gesprek wilt aanvragen. Vul bij 

voorkeur ook de toelichting in waarom u deze specifieke docent wilt spreken. 

D. Bevestig nu uw keuze en sla deze op door te klikken op “gesprekken aanvragen” . Wanneer u dit heeft 

gedaan wordt het groene blokje een grijs blokje.   

E. Klik nu op het tabblad ‘voorkeuren’. Geef aan in welk tijdsblok wij uw afspraak kunnen plannen. Let op: 

uiteraard kiest u hier de dag die van toepassing is: wo 04 maart, do 05 maart.  

F. U ziet nog het item “opmerking voor de roostermaker”. U vult dit veld in principe niet in. Alléén wanneer u 

op de bewuste avond bent verhinderd, kunt u hier een verzoek doen om te worden geplaatst op de andere 

avond. 

G. Klik nu op “voorkeuren opslaan”. 

 

Ook kunt u nu gebruik maken van uw telefoon: 

WebApp: installeren op uw telefoon 

Stap voor stap  

Als ouder kunt u van de Zermelo WebApp een snelkoppeling maken op uw telefoon, zodat u niet altijd via de 

browser het rooster van uw kind hoeft te bekijken. 

1. Open een browser  

2. Typ het portal-adres van de school in, dominicuscollege.zportal.nl   

3. Voer uw inlognaam en uw wachtwoord in  

4. Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven"  

5. Klik op <Inloggen> 

De  roostermaker probeert zoveel mogelijk rekening te houden met uw wensen. Helaas zal dit niet altijd het 

geval zijn.  

Tot slot: 

• Bewaar de inloggegevens ! U heeft deze opnieuw nodig om de geplande afspraken te bekijken. U kunt 

vanaf vrijdagmiddag 21 februari het rooster inzien. 

• Wanneer u problemen ondervindt met de werking van Zermelo, kijkt u dan naar deze twee 

instructiefilmpjes: 

Inschrijven voor een ouderavond met Zermelo 

Het rooster bekijken van een ouderavond in Zermelo 

https://dominicuscollege.zportal.nl/
mailto:noreply-wop-dominicuscollege@zportal.nl
https://www.youtube.com/watch?v=iUcBozPoep0&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BPdHnEgDbfM&feature=youtu.be

