
Zermelo in browser bekijken (web-versie)Je rooster bekijken 

Je hebt Zermelo nodig als je je rooster wilt bekijken. Voorheen was hier een app voor, 
maar deze wordt helaas niet meer ondersteund. Op Zermelo staat altijd je actuele 
rooster. Zodra de roostermaker een wijziging heeft gemaakt in het rooster, zie je dat 
vrijwel meteen in je rooster. 

Je ziet het rooster van vandaag, maar je kan ook de hele week in één keer bekijken.  

 

Portal 

Je rooster bekijken 

Inloggen bij het Zermelo Portal van jouw school werkt het beste op een computer. Je 
logt in via ozhw.zportal.nl.  

Wil je Zermelo het liefst op je telefoon, dan is er ook de mogelijkheid om vanuit de 
Portal de Webapp te installeren. Zie hiervoor de uitleg hieronder. 

WebApp installeren 

Als leerling kun je van de Zermelo WebApp een snelkoppeling maken op je telefoon, 
zodat je niet altijd via je browser je rooster hoeft te bekijken. 

1.  Open een browser (Android) of open Safari (iOS) 
2.  Typ het portal-adres van je school in, dus ozhw.zportal.nl 
3.  Voer je inlognaam en je wachtwoord in 
4.  Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven" 
5.  Klik op <Inloggen> 



  

 

6.   

Kies voor "WebApp" 

  

 

 

 



7.  Als je Google Chrome gebruikt kun je kiezen voor <Zermelo toevoegen aan 
startscherm> 

 

Het kan voorkomen dat stap 7 <Zermelo toevoegen aan startscherm> niet onderaan 
op jouw (Android-)telefoon verschijnt. Dan moet je de volgende stappen doorlopen: 

1. Klik rechtsboven op de streepjes en kies voor Instellingen 
2. Klik vervolgens op installeer en de webapp wordt geïnstalleerd. 

Krijg je deze vraag niet en werk je in Safari? 

Ga naar naar het menu van je browser, kies voor <Zet op beginscherm> en klik 
op <Voeg toe>. 

1.  Ga naar de knop Exporteren 

 



2.  Kies voor de optie "Zet op beginscherm" 
  

 

3.  Kies voor "Voeg toe" om het icoontje op je beginscherm te zetten. 
  

 

 

Een tip 

In de WebApp heb je, in het menu Instellingen. de mogelijkheid om de WebApp te 
verversen. Als je niet hebt aangevinkt dat je ingelogd wil blijven, dan word je uitgelogd 
nadat je op verversen klikt. 


