
Mailbericht aan alle ouders van de school, 7 februari 2022 
 

Aan alle ouders  

 

Geachte ouders, 

Vanochtend heeft u via de mail informatie gekregen over een account bij Zermelo. U kreeg een 

gebruikersnaam en een wachtwoord.  

Zermelo is het programma waarmee de school roosters voorbereidt en waarin leerlingen hun keuze 

van profielen of vakken kunnen opgeven. Die keuzes moeten door ouders goedgekeurd worden, en 

daarom krijgt u ook toegang tot Zermelo. 

Als uw kind dit schooljaar geen keuzes voor profielen of vakken hoeft te maken, hoeft u natuurlijk 

niets te doen. U kunt de inlog-gegevens dan bewaren totdat u wél een keuze moet goedkeuren. 

Als uw kind dit schooljaar een keuze voor een profiel en voor vakken moet maken, wordt u 

uitgenodigd om de keuze goed te keuren. U heeft er waarschijnlijk al over gesproken met uw kind, 

dus het zal niet allemaal nieuw voor u zijn. We vragen u dan om de bijlage “20220217 Handleiding 

pakketkeuze van uw kind goedkeuren” goed door te lezen, en daarna in te loggen bij Zermelo. Mocht 

u vragen hebben, dan kunt u altijd terecht bij roosterkamer@sgweredi.nl  

Voor de volledigheid nog even dit: 

- Magister blijft het programma waarin de roosters van de leerlingen en hun resultaten 
gepubliceerd worden. 

- We vragen u nu om de voorlopige pakketkeuze van uw kind goed te keuren; die kan bij de 
definitieve pakketkeuze nog gewijzigd worden. 

 

Met vriendelijke groet, 

namens de roostermakers, 

 

Bianca Munnecom 

roosterkamer@sgweredi.nl  

 

 

Hieronder: de bijlage. 
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Pakketkeuze van uw kind goedkeuren 
 

Zermelo is het programma dat de school gebruikt om roosters te maken. Leerlingen kunnen 
in Zermelo hun profielkeuze en de keuzevakken opgeven.  

 

Uw kind heeft in het portal van Zermelo een keuzeformulier ingevuld en zijn of haar decaan 
heeft dit pakket geaccordeerd. Als ouder/verzorger dient u dit pakket goed te keuren. U kunt 
dit eenvoudig in de WebApp doen. 

1. In uw mailbox ontvangt u een e-mail met een gebruikersnaam en een inlogcode. Die kunt u 
gebruiken om toegang te krijgen tot Zermelo. 
Let op! Het is mogelijk dat deze e-mail in de spam terecht is gekomen.  Zoek de mail dan op 
in de map ‘Ongewenste mail’.  
 

2. Start de WebApp  
De webapp kunt u bereiken via de link in uw e-mail of door naar https://weredi.zportal.nl/  
te gaan. 
 

3. Op het hoofdscherm ziet u het keuzeformulier dat uw kind heeft ingevuld. Het hoofdscherm 
is altijd weer bereikbaar door links op de pagina te kiezen voor Start.  

Klik op het keuzeformulier.  

 

https://weredi.zportal.nl/


 

4. U controleert het pakket van uw kind(eren) grondig en klikt onderaan op Goedkeuren. 

 
 
Als u niet akkoord gaat met het gekozen pakket, hoeft u hier niks te doen. 
Er is geen mogelijkheid om “niet akkoord” te kiezen. Als u niet akkoord gaat, hoeft u verder 
na stap 4 niets meer te doen. 
 

5. Hierna wordt nogmaals gevraagd om de goedkeuring te bevestigen. 
 

6. Op het hoofdscherm kunt u vervolgens zien dat u het pakket heeft goedgekeurd. 
De decaan op school weet zo dat u als ouder/verzorger akkoord bent met het pakket. 

 

Voor meer informatie: 

roosterkamer@sgweredi.nl  
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