Keuzepakket digitaal invoeren - Handleiding
In verband met de problemen rond het coronavirus vragen we je het keuzepakket voor volgend jaar
digitaal in te leveren.
Wat heb je nodig?
-

Je leerlingnummer

-

Je wachtwoord voor Zermelo. Als je dit niet meer weet, dan is dit een tip: het wachtwoord is
1920XXYYYYYYY waarbij XX de afkorting van je school is en YYYYYYY je leerlingnummer. De
schoolafkorting is voor Avila leerlingen: av
Kom je er niet uit neem dan contact op met de roostermaker
g.vandersluijsveer@carmelhengelo.nl. Zij zorgt ervoor dat je een nieuw wachtwoord krijgt.

-

Keuzeformulier(en) die je van je mentor gekregen hebt en waarop je de vakken die je
volgend jaar wilt gaan volgen aangekruist hebt.

Log in op de Zermelo portal: https://carmelhengelo.zportal.nl met je leerlingnummer en je
wachtwoord.

Rechts zie je een snelkoppeling “Pakket kiezen voor…..”
Dit is een voorbeeld. Jij hebt er waarschijnlijk een andere
mogelijkheid staan.
Als hier meerdere mogelijkheden staan, dan komt dat omdat
je mentor nog niet zeker weet waar je naar toe gaat. We
vragen je wel om alle mogelijkheden in te vullen.

Je ziet dan voor elke mogelijkheid een regel en klik daar op “kiezen”. Bovendien zie je een uiterste
inleverdatum. Zorg dat je het voor die datum inlevert, daarna kan het alleen nog via de mentor en
het roosterburo.
Kies “opnieuw invullen” als je het voor de eerste keer invult of “ verder met bestaand pakket” als je
na een eerdere poging iets wilt wijzigen.
Je doorloopt nu een programma waar soms de keuze al lichtgrijs is. Hier kun je dan niets kiezen (dat
zijn verplichte vakken bij deze mogelijkheid) en alleen op “volgende” of “opslaan en later verder
gaan” klikken omdat deze donker gekleurd zijn. Meestal kies je “volgende”.

Soms wordt er gevraagd iets te kiezen, het aantal keuzes staat op de bovenste regel. Afhankelijk van
je eerdere keuzes kun je soms een vak niet kiezen.

Als je het menu doorgelopen hebt eindig je met het “Pakketoverzicht”

Je sluit af met:
-

“voorlopig opslaan & sluiten” als je nog niet klaar bent;
“opsturen” als je hem wilt inleveren.

De sluitingsdatum om je pakketkeuze digitaal in te leveren is donderdag 26 maart 2020.
Enkele dagen daarna ontvang je per post een brief van school met daarop de door jou gemaakte
keuzes en de vraag een handtekening te plaatsen door jou en één van je ouders/verzorgers.
Wil je deze ondertekende brief terugsturen naar school?

Succes.

