ZIEKMELDEN
Wanneer u uw kind wilt ziekmelden, dient u dit vóór aanvang van het eerste lesuur bij voorkeur via
Magister (app/PC) door te geven. Als uw kind nog een dag ziek thuisblijft, meldt u uw kind opnieuw
ziek vóór het eerste lesuur. Dit herhaalt u op de achtereenvolgende dagen dat de leerling ziek thuis
blijft.
Uw kind ziekmelden via Magister
Op uw telefoon/tablet opent u de app van Magister die gekoppeld is aan uw ouderaccount:
 Open de app en ga naar Afwezigheid. Klik nu rechtsonder op Melden.
 Selecteer de datum en voer indien gewenst een opmerking in. Klik op verstuur.
 Bij de controlevraag klikt u op akkoord als de ziekmelding juist is.
 De ziekmelding is nu verzonden.

Via uw PC naar de webversie van Magister :
 Ga naar de website van de school, kies voor Magister en log in met uw ouderaccount.
 Ga naar Afwezigheid. Klik rechts bovenin op Melden.
 Selecteer de datum (alleen vandaag of morgen). Voer indien gewenst een opmerking in en klik
daarna op Versturen.
 Bij de controlevraag klikt u op akkoord als de ziekmelding juist is. De ziekmelding is nu verzonden.
Op de volgende pagina vindt u voorbeelden van wat u in Magister ziet.

Deze functionaliteit is alleen bestemd voor het doorgeven van ziekmeldingen en niet voor bezoeken
aan huisarts, orthodontist, etc. Lesverzuim aanvragen voor bijvoorbeeld een bezoek aan de huisarts
of orthodontist gaat via het daarvoor bestemde formulier Verzoek lesverzuim, deze kan worden
ingevuld via de schoolwebsite.
De Magister-inloggegevens van de ouder/verzorger zijn persoonlijk en alleen voor u bestemd. U heeft
andere mogelijkheden bij het inloggen in Magister dan uw kind. Bij deze verzoeken wij u dan ook de
inloggegevens niet aan uw kind ter beschikking te stellen.
Betermelden
Als het kind weer naar school gaat, hoeft deze niet te worden beter gemeld. De docenten
melden het kind in de les als ‘present’.
Belangrijk om te weten
Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen
Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag
Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk
Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag
De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie
Als er geen roosteruren zijn, krijg de ouder een melding
Ziekmelding zijn terug te zien in Magister onder Afwezigheid
Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd, neem contact op de school.

