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Handleiding – Inloggen in Zermelo 
t.b.v. inzage in het rooster, het inschrijven voor keuzelessen of het kiezen van een profiel- en/of vakken(pakket). 

 
Op het Panora Lyceum maken we gebruik van Zermelo. Zermelo 
is een roosterprogramma dat wij op het Panora Lyceum gebruiken 
om onder andere het rooster te maken. Naast Magister kun je je 
rooster ook in Zermelo inzien. In leerjaar 3 gebruiken we Zermelo 
ook om jouw vakkenkeuze voor periode 4 kenbaar te maken. 
Hiernaast leg je jouw profiel- en vakkenpakketkeuze voor leerjaar 
4 (en verder) ook via Zermelo vast. 
 
Voor het inloggen in Zermelo en het kenbaar maken van deze keuzes volg je onderstaande stappen. 
Dit kun je het beste doen op een laptop/computer. Op een smartphone laat de site niet altijd het 
keuze menu zien. 
 
1 Start een browser op. 
 
2 Ga naar: www.panoralyceum.zportal.nl 
 

 
 
3 Klik op Login met Single-Sign-On. Of voer je e-mailadres en wachtwoord in. 
 

 

http://www.panoralyceum.zportal.nl/
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4 Klik op Portal. 
 

 
 
5 Klik op Mijn keuzepakket. 
 

 
 
6 Kies welk keuzepakket (voor periode 4 of voor leerjaar 4) je kenbaar wil maken. 
 
7 Door op kiezen te klikken kom je in het menu om jouw vakkenkeuze voor periode 4 kenbaar 

te maken (of om jouw profiel- en vakkenpakketkeuze voor leerjaar 4 kenbaar te maken). 
 

8 Doorloop de stappen in het menu en vink daarbij steeds jouw keuzes aan. Kies de vakken 
die je wil gaan volgen. Na iedere stap klik je weer volgende om verder te gaan. Het aantal 
stappen verschilt per opleiding. In de laatste stap wordt het door jou gekozen vakkenpakket 
in een overzicht getoond. 
 

9 Wanneer je akkoord bent met het overzicht, klik je op Opsturen. Let op: Wanneer je op 
Opsturen klikt staat je keuze vast en kun je dit niet meer wijzigen. Er komt dan een groen 
vinkje te staan onder het envelop icoon. 
 
N.B. Mocht je later je keuze toch willen wijzigen, dan dient dit via je mentor geregeld te 
worden! 

 


