
 

 Het rooster in Zermelo  

 

 

Nieuw roosterprogramma  

Na de zomervakantie wordt op het Titus Brandsmalyceum een nieuw roosterprogramma in 

gebruik genomen. Dit programma heet Zermelo. Het rooster is in te zien op internet via het 

Zermelo Portal én de Zermelo app. Leerlingen en medewerkers loggen in met hun schoolaccount. 

Het Zermelo Portal is ontwikkeld voor gebruik op computers en/of tablets. Op je telefoon kun je 

het beste de Zermelo App gebruiken. 

 

Zermelo Portal 

Roosterwijzigingen zijn direct zichtbaar in het Zermelo portal. Het gaat om bijvoorbeeld 

lokaalwisselingen, verplaatsingen van lessen, ingeplande activiteiten of uitval van een les door 

afwezigheid van een docent. 

 

Zermelo app 

Zermelo heeft een app ontwikkeld, waarmee de docenten en leerlingen hun rooster kunnen 

bekijken. De eventuele wijzigingen worden daarin ook direct zichtbaar. Via het Zermelo Portal kun 

je deze app koppelen aan je Android of Apple telefoon en/of tablet. Hoe dat werkt kun je verderop 

in dit document vinden.  

 

Roosterzaken Twitter en Facebook 

Met ingang van het nieuwe schooljaar wordt er voor roosterwijzigingen/mededelingen géén 

gebruik meer gemaakt van Facebook en Twitter. 

 

Zermelo en SOMtoday  

SOMtoday is en blijft ons leerlingvolgsysteem. Dit is het programma waarin cijfers, 

contactgegevens, huiswerk /toetsen e.d. worden vastgelegd. Via SOMtoday kunnen leerlingen ook 

bij hun (digitale) lesmateriaal. 

Zermelo is het roostercommunicatiemiddel. Hierop worden de  roosters als eerste gepubliceerd. 

Het is dus van groot belang dat leerlingen leren om op Zermelo te kijken voor het rooster.  

Het rooster wordt uiteindelijk ook ingelezen in SOMtoday maar hier kan vertraging in zitten.  

Dus: in roosterzaken is Zermelo leidend! 

 

Instructie 

Hieronder volgt een instructie om het rooster op het Zermelo Portal en de Zermelo app te kunnen 

bekijken.  

 

  



Zermelo portal  

Voordat de roosters bekeken kunnen worden op het Zermelo Portal moet eerst worden ingelogd 

zodat het portal weet wie je bent. Het Zermelo Portal is ontwikkeld voor gebruik op computers of 

tablets. Op je telefoon kun je het beste de Zermelo rooster app gebruiken. Zermelo adviseert het 

gebruik van Google Chrome. 

 

 

Inloggen 

Inloggen doe je met je gebruikersnaam dat is je e-mailadres van school en je wachtwoord.  

  

Inloggen op het Zermelo Portal  

Het rooster vind je na inloggen op het portaaladres:  https://hethooghuis.zportal.nl 

 

  

  
  

  

https://lyceumypenburg.zportal.nl/
https://hethooghuis.zportal.nl/


Hoofdscherm 

Na het inloggen kom je op het hoofdscherm van het portal terecht. 

Het Portal opent zich met het Welkom scherm, weergegeven door het icoon van het huisje in het 
rode paneel, links in beeld. In het Welkom scherm zie je direct je eigen rooster: 
In het blok “dagrooster” linksboven zie je het dagrooster. In ons voorbeeld (Figuur 1 Rooster) zie je 

dat: 

• het donderdag 5 februari is. 

• de eerste drie lessen inmiddels voorbij zijn (grijs). 

• de lessen lo op het vierde en vijfde uur zijn komen te vervallen (rood). 

• op het zevende uur er een activiteit (groen) is aangemaakt die de les doet vervallen (rood). 

• de overige lessen gewoon door gaan(wit).  

In het blok “wijzigingen van de week” rechtsboven zie je dat: 

• er zes roosterwijzigingen zijn voor die week; drie op donderdag en drie op vrijdag. 

In het blok “mededelingen” linksonder zie je dat:  

• er een mededeling is aangemaakt voor de activiteit op donderdag het zevende uur. 

In het blok “toetsen en activiteiten” rechtsonder zie je dat: 

• er een activiteit is gepland voor deze (en volgende) week. 

  

Figuur 1 Rooster 



Zermelo App 

  

Tot slot kan je het rooster ook via je smartphone bekijken. Dat kan via de Zermelo App voor Android 

en iPhone.   

1. Log op je pc of laptop in op het portal: https://hethooghuis.zportal.nl 

2. Ga naar het icoontje met de pijl links in het menu (‘Koppelingen’)  en klik vervolgens 

op koppel app. Nu krijg je de naam van het instituut ‘hethooghuis’ te zien, met daaronder 

een code op je scherm (Figuur 2 app activeren) (werkt alleen op je pc!). Deze gegevens heb 

je in de laatste stap nodig.  

  

  

  

  

 

3. Ga op je telefoon naar de betreffende app-store en zoek op ‘Zermelo’.   

4. Download de app (met het Zermelo icoontje ) en installeer hem op de telefoon.   

5. Als je de app opent, wordt er gevraagd om een instituut en een code. Beide zijn ook via de 

QR-code te activeren.  

6. Gebruik je niet de QR-code dan moet je ‘hethooghuis’ als de cijfercode uit stap 2 invullen op 

je telefoon. Als dit is gebeurd, wordt jouw rooster gedownload op je telefoon en is je 

rooster, zodra dat door roosterzaken is gepubliceerd, zichtbaar op jouw telefoon. Ook op 

jouw telefoon zijn de dagelijkse wijzigingen zichtbaar, zoals in het portal. Je moet wel 

handmatig verversen!   

   

Het rooster kan aan meer telefoons tegelijk gekoppeld worden. Voor het koppelen van een tweede 

of derde apparaat, moet je het scherm dat je in stap 2 opent, ‘koppel app’ verversen (klikken op de 

twee blauwe pijltjes rechts bovenin het scherm). Nu wordt er een nieuwe cijfercode gegenereerd 

waarmee een volgend apparaat gekoppeld kan worden.  

  

Op bovenstaande manier kun je dus meerdere apparaten aan 1 account koppelen. 

 

Ouders met meerdere kinderen op het Titus Brandsmalyceum willen vaak meerdere accounts aan 1 

apparaat koppelen. Dit kan (nog) niet, omdat ouders nog geen eigen inlog hebben in Zermelo.  

  

Ouders met meerdere kinderen hebben op dit moment twee opties:  

• Het koppelen van verschillende apparaten aan de verschillende accounts van de kinderen. 

Gebruik bijv. de telefoon van moeder om te koppelen aan kind 1, een tablet om te koppelen 

aan kind 2 en de telefoon van vader om te koppelen aan kind 3.  

• Inloggen via de website https://hethooghuis.zportal.nl met leerlingnummer@hethooghuis.nl 

en wachtwoord. Bij twee kinderen is het een optie om de app te koppelen met kind 1 en in 

een browser op je telefoon in te loggen met de gegevens van kind 2. Op die manier kun je 

snel beide roosters bekijken op hetzelfde apparaat, zonder opnieuw te moeten 

inloggen/koppelen.  

 

Figuur 2 app activeren 
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