Vakkenkeuze invullen in Zermelo (voor havo 4)
1. Ga naar Zermelo (https://piterjelles.zportal.nl). Leerlingnummer en emailwachtwoord gebruiken.
Kies in het meeste rechtse vak ‘mijn snelkoppelingen’ voor ‘vakken kiezen’. Klik op de volgende
pagina op ‘kiezen’.
2. Eenmaal ingelogd en bij de vakkenkeuzes uitgekomen zie je dit scherm (pop-up):

Hier is niets te doen, dit zijn de verplichte vakken. Klik op volgende.
3. Nu kom je bij de profielkeuze. Je moet eerst een kiezen om daarna de vakken die daarbij horen
te kunnen kiezen.
LET OP: Als van de mavo komt moet je in de profielvakken examen hebben gedaan om een
profiel te kunnen kiezen!

Na je keuze op ‘volgende’ drukken.
4. Nu ga je je vakkenpakket compleet maken. Eerst komen de vakken die verplicht zijn per profiel:
Bij profiel Cultuur & maatschappij: Duits en geschiedenis en daarna de keuze tussen tekenen en
muziek.
Bij profiel Economie & maatschappij: economie, geschiedenis en wiskunde A.
Bij profiel Natuur & gezondheid: biologie, scheikunde en daarna de keuze uit wiskunde A of B.
Bij profiel Natuur & techniek: natuurkunde, scheikunde en wiskunde B.

Hierna volgende de profiel-keuzevakken:
Bij profiel Cultuur & maatschappij: aardrijkskunde of economie.
Bij profiel Economie & maatschappij: aardrijkskunde of Duits.
Bij profiel Natuur & gezondheid: aardrijkskunde of natuurkunde (de laatste alleen in combi met
wiskunde B!)
Bij profiel Natuur & techniek: biologie (geen keuze dus)

5. Om het vakkenpakket compleet te maken moet er nog één vak bij om tot een totaal te komen
van zeven vakken. Let op dat een aantal vakken in de lijst alleen kan worden gevolgd via de PJacademie!

6. Dan is het nog mogelijk om een extra vak te kiezen (niet verplicht!). Er worden geen lessen
aangeboden aan mensen die een vak als extra vak hebben gekozen, zij doen dit vak zelfstandig
in bijvoorbeeld p-lessen. Voor doorstroom naar vwo is het handig om wél een achtste vak te
kiezen!
Het is op deze pagina mogelijk geen enkel vakje aan te vinken, een extra vak is niet verplicht.

8. Nu komt het overzicht van de gekozen vakken in beeld. Het is mogelijk deze lijst uit te printen.
Er komt in de week na de sluiting van de keuzes sowieso een uitdraai van alle vakken mee naar
huis, die getekend door ouders/verzorgers weer mee retour moet voor de keuze definitief is.

Het kan zijn dat je onderstaande in beeld krijgt, dus met rode tekst. Dat betekent dat het
vakkenpakket niet voldoet aan de eisen, en dat kan in dit geval alleen betekenen dat je
natuurkunde hebt gekozen zonder daarbij wiskunde B te kiezen, terwijl dat vak verplicht moet
worden gecombineerd met natuurkunde. Sluit dan het venster en ga opnieuw beginnen.

Log daarna uit.

