
Handleiding Installeren Untis Mobile 

- Gaan naar Play Store/App Store en download de app Untis Mobile 
- Open de app  
- Bij de keuze voor Profiel Toevoegen of Demoschool kiezen voor “Profiel Toev” 
- Bij ‘Schoolnaam of -adres invoeren’ zoeken naar KGC en kies voor KGC Nijmegen 
- Op het volgende scherm hoeft géén gebruiker of wachtwoord ingevuld te worden. In plaats 

daarvan kiezen voor ‘Anoniem aanmelden’ door het schuifje naar rechts te zetten.  
- Er verschijnt een pop-up scherm, klik op OK. Nu zijn de roosters te raadplegen in de app.  

MENU: Het menu is te openen via de drie liggende streepjes linksboven (Android) of via de drie 
puntjes rechtsonder bij “Meer” (IPhone). Hier is te vinden:  

Favorieten:  

- Kies hier welk rooster je altijd als eerste wil zien: dan kan per klas of per docent zijn.  

Roosters:  

- Hier kan gekozen worden voor welke klas, docent of lokaal het rooster getoond moet 
worden. Dat kan voor alle klassen, docenten en lokalen bekeken worden.  

Instellingen:  

- Hier zijn een aantal weergave-opties te vinden die voor zich spreken en naar eigen voorkeur 
aangepast kunnen worden. De belangrijkste zijn:  

o De keuze ‘Weergave van uitval”: Als deze uit staat worden een les die uitvalt als een 
grijs vak getoond. Als deze optie aan staat wordt bij een les die uitvalt een rode 
streep door deze les gezet. N.B.: Als de optie ‘Kleuren van de vakken tonen’ aan staat 
dan staat deze optie automatisch ook aan. 

o “Kleuren van de vakken tonen”: Het is aan te raden deze optie aan te zetten: 
Hierdoor worden de lessen in verschillende kleuren getoond: Zo is het rooster 
duidelijker te lezen: Al het hoofdonderwijs en periodeonderwijs is rood, kunstvakken 
zijn geel, talen zijn donkerblauw etc.. 

o Bij de keuze voor ‘Uitval tonen’ worden lessen die uitvallen getoond met een rode 
streep door deze les óf als een geheel grijs vak. Indien de optie ‘Uitval tonen’ uit 
staat wordt een les die uitvalt niet meer in het lesrooster weergegeven. 

LESROOSTERS BEKIJKEN:  

De lessen kunnen per dag of per week worden getoond: Via de optie rechtsboven (drie puntjes) kan 
voor weergave per week of per dag worden gekozen).  

- Lessen voor splitsgroepen worden voor de hele klas getoond: Indien niet duidelijk is welke 
les voor welke leerling geldt kan de les worden aangetikt: Bij de informatie per les is 
vervolgens te zien voor welke lesgroep deze is bedoeld.  

- Uitval: Afhankelijk van de instellingen worden lessen die uitvallen getoond als grijs vlak, met 
een streep erdoor of deze les verdwijnt uit het rooster. 

- Leswijzigingen: Alle wijzigingen in een les (lokaal, docent bijv.) worden in een paars vlak 
getoond: De nieuwe informatie staat in de les, hetgeen gewijzigd is staat tussen haakjes. 
Bijvoorbeeld: Als bij een les 1.23 (0.46) staat is deze les verplaatst van lokaal 0.46 naar lokaal 
1.23. 

  



Als je de app al hebt kun je die natuurlijk ook blijven gebruiken. Als je de app al had en het je niet lukt 
om in te loggen in de app kun je het beste de app verwijderen en opnieuw installeren en daarbij de 
stappen van hierboven volgen.  

WebUntis via Internetbrowser raadplegen 

Via deze link kan WebUntis in elke browser bekeken worden:  

https://antiope.webuntis.com/WebUntis?school=KGC%20Nijmegen 

Inloggen is niet nodig: Klik op de pagina die verschijnt aan de linkerkant op het kalender-icoontje. 

 

Vervolgens kan gekozen worden voor het rooster van een klas, docent of lokaal. 

 

DEZE ROOSTERS ZIJN ALTIJD DE MEEST ACTUELE ROOSTERS! 

https://antiope.webuntis.com/WebUntis?school=KGC%20Nijmegen

