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WebApp 

gebruiken 

 

 

 

Als ouder/verzorger kunt u de WebApp op uw telefoon of tablet installeren. Deze app biedt u 
verschillende handige functionaliteiten. Zo kunt u het rooster van uw kind(eren) bekijken, en de 
vakkenpakketkeuze accorderen. Welke handelingen u kunt doen is afhankelijk van de school. U kunt 
van de Zermelo WebApp een snelkoppeling maken op uw telefoon, zodat u niet altijd via de browser 
het rooster van uw kind hoeft te bekijken. 

Installeren 
1. Open een browser 
2. Typ het portal-adres van de school in: psg.zportal.nl 
3. Voer uw inlognaam en uw wachtwoord die u per mail gekregen hebt. 
4. Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven" 
5. Klik op <Inloggen> 

 
 

 



Elz     
 

2 

Wachtwoord wijzigen 
Als ouder is het mogelijk om uw wachtwoord te wijzigen in de WebApp. 

1. Open de WebApp 
2. Ga naar <Instellingen> 
3. Klik op <Wachtwoord wijzigen> 

 

4. Voer het oude wachtwoord en het nieuwe wachtwoord (tweemaal) in. 
5. Klik op <Aanpassen> 
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Roosters van uw kind bekijken 
Via de WebApp kunt u vrij eenvoudig het rooster van uw kind bekijken. Heeft u meerdere kinderen 
op dezelfde school zitten? Dan kunt u eenvoudig switchen van het ene naar het andere kind! 

1. Open de WebApp op uw device 
2. Klik op de naam van uw kind: 

 
3. U ziet nu het rooster van vandaag: 

        

4. Door te swipen (mobiele telefoon/tablet) of de pijltjes toetsen < of > te gebruiken kunt u van dag 
wisselen. 

5. Bovenin kunt u wisselen van weergave (Dag en Week): 

 

 

Instructiefilmpje: https://www.youtube.com/watch?v=iTUzFEzHWS4&feature=emb_title 

https://www.youtube.com/watch?v=iTUzFEzHWS4&feature=emb_title
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Pakketkeuze van uw kind accorderen 
Uw kind heeft in het portal 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. Start de WebApp 
2. Op het hoofdscherm ziet u het keuzeformulier dat uw kind heeft ingevuld. Klik hierop. 

     

3. U controleert het pakket van uw kind grondig en klikt onderaan op Goedkeuren. 

4. Op het hoofdscherm kunt u vervolgens zien dat u het pakket heeft goedgekeurd. 

5. De decaan op school weet zo dat u als ouder/verzorgen akkoord bent met het pakket 

 

 


