Ouders/verzorgers
importeren en
bijwerken

Organiseren van een
ouderavond met Zermelo
1. Ouders en relaties tussen ouders
en leerlingen formeren
Dit regelt de administrator van uw portal.
In het portal bij Ouders > Overzicht. Dit kan
met een verzorgersexport uit Somtoday of
Magister of met een bestand met een
kolom ouders en een kolom leerlingcodes.
Het is ook mogelijk om vanuit Somtoday
automatisch gebruikers te importeren.

Gescheiden ouders? Vink ‘aparte
gesprekken ouders’ aan bij Leerlingen
> Overzicht > Eigenschappen

Datum en
tijden
bepalen

Ouderavond
aanmaken

Controleer of alle leerlingen in relatie
staan met minimaal 1 ouder.

2. Ouderavond aanmaken
In het portal via Ouders > Ouderavonden >
knop ‘Toevoegen’.

3a. Datum en tijden aanmaken
In het portal via Ouders > Ouderavonden >
Dagen en Tijden.

3b. Voorkeursinstellingen toevoegen

Gespreksmogelijkheden

Portal Ouders > Voorkeursinstellingen

Communiceer naar de ouders dat zij de
aanvragen voor de ouderavond kunnen
doen. Laat hen ook weten met wie ze
contact op kunnen nemen als zij
problemen hebben met inloggen.

Duurt één avond langer? U kunt de
tijdstippen blokkeren bij ‘Blokkades
en Pauzewensen in de desktop.

4. Gespreksmogelijkheden
toevoegen
In desktop bij ‘Gespreksmogelijkheden’.

5. Laat ouders inschrijven
Zet de ouderavond op ‘gepubliceerd’ in
het portal met een uiterste
inleverdatum in de toekomst.

6. Plaats de gesprekken op een
avond
In de desktop via ‘Roosteren op datum’.

Gesprekken roosteren

Voeg een peilweek toe.
De lessenverdeling van die week, de
pakketkeuzes en de roostergroepindelingen
zijn dan bepalend voor de
gespreksmogelijkheden (stap 4).

7. Rooster de gesprekken op tijd
In de desktop via ‘Roosteren op tijd’.

8. Zet elk gesprek in een lokaal
In de desktop via ‘Roosteren op lokaal’.
Lokalen roostert u met de hand.

Controleer of een ouder de juiste rechten
heeft. Tip: log in als een ouder via Beheer >
Gebruikers > selecteer een ouder >
Inloggen als.

Klik op de knop ‘Controle’ om te zien of er
gesprekken niet geroosterd kunnen
worden. Pas eventueel de pauzewensen
aan om meer gesprekken te plaatsen.

U krijgt een melding als er gesprekken
zonder tijd zijn. Deze komen bovenaan te
staan als u sorteert op de kolom ‘Pos.’ of
de kolom ‘Tijd’.

Pas in het portal bij Onderwijs >
Schoolstructuur > Lokalen eventueel
het aantal tafels per lokaal aan. U
kunt hier ook extra lokalen toevoegen

Rooster
publiceren

Tip: sleep van linksboven naar
rechtsonder om elke docent snel in
een lokaal in te roosteren.

9. Publiceer de gesprekken
In de desktop via ‘Publiceer naar portal’.
In het portal Ouders > Ouderavonden >
Beheer > Rooster zichtbaar?

Pas eventueel onder ‘Opties > Bewerk
voetnoot’ de melding aan die ouders
krijgen als een gesprek niet
ingeroosterd kon worden.
Communiceer zo nodig naar de ouders dat
zij het rooster kunnen bekijken via het
portal.

