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Chr. Scholengemeenschap voor atheneum havo mavo 

Aan de ouder(s) en/of verzorger(s) van alle leerlingen 

van het VeenLanden College 
 
 
 

Mijdrecht/Vinkeveen, 14 november 2022 
 
 
Betreft:  uitnodiging gesprekken met de vakdocenten dinsdag 6 december en  

 donderdag 8 december; kenmerk 20221114-2163 

 

 

Geachte heer, mevrouw, 
 
Op dinsdag 6 en donderdag 8 december houdt het VeenLanden College weer de halfjaarlijkse 

gesprekken met de vakdocenten op school.  

 

De gekozen data zijn: dinsdag 6 december voor de leerlingen van de locatie Vinkeveen 

en donderdag 8 december voor leerlingen van de locatie Mijdrecht. 

Wij stellen u graag in de gelegenheid een afspraak te maken voor een gesprek met de 

vakdocent(en). Met deze brief informeren wij u over de inschrijfprocedure. 
 
Het inschrijven kan via de Zermelo-webomgeving van het VeenLanden College en dit verloopt 

het beste via de webapp van Zermelo. Hier kunt u het door u gewenste tijdvak aangeven. Op 

basis van goede ervaringen stellen we het op prijs als uw kind bij het gesprek aanwezig is. 

 

U kunt zich tot en met woensdag 30 november inschrijven voor een gesprek met maximaal  

3 docenten. Het rooster voor de avonden vindt u uiterlijk maandag 5 december om 10.00 uur 

in de webapp. 

Mocht uw aanvraag niet ingeroosterd kunnen worden, dan neemt de docent telefonisch 

contact op voor het maken van een afspraak. 

 

De gespreksavond is bedoeld voor een gesprek met de vakdocent over de resultaten van uw 

kind. De cijfers/resultaten van de leerlingen zijn online te bekijken in Magister. Bij aanmelding 

voor een gesprek, kunt u ook specifieke vragen aangeven, zodat de vakdocent zich daarop 

kan voorbereiden. 

 

Is een gesprek met de mentor of decaan nodig, dan verzoeken wij u hierover een email aan 

de mentor of decaan te sturen.  

 

Wij hebben uw gebruikersnaam voor Zermelo bijgevoegd. Een nieuw wachtwoord kunt u, 

indien nodig, aanvragen via de optie ‘wachtwoord vergeten’ in het inlogscherm. 

 

Gebruikersnaam: 

 

Hieronder vindt u de instructie voor het installeren van de webapp en het gebruik ervan. De 

webapp is te gebruiken op alle apparaten, maar speciaal ontwikkeld voor gebruik op de 

smartphone.  

 

Wij vertrouwen erop dat u hiermee voldoende geïnformeerd bent. Heeft u nog vragen, dan 

kunt u mailen naar info@hetvlc.nl 

 

Met vriendelijke groet, 

VeenLanden College 

 

de teamleiders 
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WebApp: installeren op uw telefoon 

Als ouder kunt u 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. 

1. Open een browser 

2. Typ veenlandencollege.zportal.nl in 

3. Voer uw inlognaam en uw wachtwoord in 

4. Zet een vinkje bij "Ingelogd blijven" 

5. Klik op <Inloggen> 

 
6.  

Als u Google Chrome gebruikt kunt u (onderaan) kiezen voor <Zermelo toevoegen aan 

startscherm>. 
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 Werkt u in Safari? 

Ga naar naar het menu van uw browser, kies voor <Add to Home Screen> en klik op <Add>. 

   

Hoe dit er precies uit ziet is afhankelijk van de versie van je besturingssysteem en de versie van de 

browser. 

 

Gesprekken aanvragen 

Als ouder/verzorger kunt u via de Zermelo WebApp gespreksaanvragen doen een ouderavond. 

1. Log in op de WebApp.  

2. Klik links bovenin op het menu: 

 
3. Klik op Ouderavonden 

4. Klik op de ouderavond waarvoor u aanvragen wilt doen 
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5. Klik op Gesprekken wijzigen: 

 

6. U krijgt nu de gespreksmogelijkheden te zien. U kunt nu één of meerdere keuzes maken. 

Maximaal 3 per kind. 

7. Klik in het selectievakje om een gesprek aan te vragen. 

8. Geef eventueel een toelichting voor de docent 

9. Klik op de groene knop <Gesprekken aanvragen> 
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Voorkeuren opgeven 

1. U kunt eventueel uw voorkeuren voor tijden opgeven 

2. Swype naar links (of klik op de tekst voorkeuren): 

 
 

3. Het kan zijn dat u verschillende blokken van tijden ziet staan: 
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4. U kunt nu eventueel aangeven dat u een bepaald blok verhinderd bent: 

 

5. LET OP! Hoe meer blokkades u invoert, des te kleiner wordt de kans dat wij daadwerkelijk een 

gesprek kunnen roosteren. 

Rooster ouderavond bekijken 

Zodra het rooster voor de ouderavond gereed en gepubliceerd is, kunt u uw afspraken bekijken in 

de WebApp: 

• Open de WebApp op uw telefoon 

• Klik links bovenin op het menu 

• Selecteer de ouderavond 
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