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Twee x keuze Duits of Frans
binnen één profieldeel
Gymnasium en Atheneum in
1 formulier
Aantal lesuren tellen in een
keuzeformulier
Pakketkeuze over meerdere
jaren
Vrijstelling tweede moderne
vreemde taal
Kunst-algemeen toevoegen

Met de module Decaan beheert u volledig online de pakketkeuzes. U hoeft als decaan geen aparte
applicatie te installeren, u kunt al uw activiteiten in het portal uitvoeren. Hierdoor bent u niet
afhankelijk van de roostermaker maar heeft u via het internet altijd toegang tot de actuele gegevens.
U stelt zelf eenvoudig het keuzeformulier samen. Vervolgens kunt u dit keuzeformulier toewijzen aan
één of meerdere afdelingen.
In het portal vindt u het overzicht van keuzepakketten en kunt u zelf alle keuzes en pakketten
beheren. U kunt leerlingen ook zelf, bijvoorbeeld thuis met hun ouders, hun keuzepakket laten
invullen in het portal. De leerlingen worden door de software vanzelf door het formulier heen geleid.
Na een definitief akkoord van u kan de roostermaker over de actuele vakkenpakketten in de Zermelo
Desktop beschikken en daarmee aan de slag gaan voor het rooster.
Als bij u op school de keuzepakketten van leerlingen worden beheerd in een ander programma,
bijvoorbeeld DeDecaan.net, dan kan de roostermaker deze keuzepakketten ook importeren in
Zermelo. Zie hiervoor Keuzepakketten importeren in het onderdeel Roostervoorbereiding. Daar staan
ook aanwijzingen voor het koppelen van informatie uit een *.csv-bestand aan informatie in het portal.
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Een keuzeformulier maken
Een keuzeformulier controleren
Kijk- en bewerkrechten instellen
Keuzepakketten bekijken en bewerken
Volgend schooljaar met pakketkeuzes in het portal
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