Magister - Ouderavond
Handleiding Ouderavond voor ouders
In Magister 6 is het als ouder mogelijk om digitaal in te schrijven voor een ouderavond (via de
computer, tablet of smartphone). Indien er een inschrijving mogelijk is, zal dit door de school
gecommuniceerd worden.

Inschrijven via de computer
In het Vandaagscherm zal de ouderavond in het menu zichtbaar worden, zoals hiernaast is
afgebeeld.
 Klik op de knop [Ouderavond] om naar het inschrijfscherm te gaan.
 Klik op de knop [Inschrijven] om het inschrijfproces te starten.
De ouderavond zal, ongeacht welk kind in de menubalk is geselecteerd, altijd verschijnen.
De inschrijving kan voor alle kinderen tegelijk gedaan worden.
Het inschrijfproces bestaat uit drie stappen:
1. Personeel kiezen
Op het tabblad Schoolpersoneel komen alle betrokken docenten in beeld van de kinderen
waarvoor de Ouderavond van toepassing is.
 Zet een vinkje in de kolom ‘Gesprek’ om in te schrijven voor een bepaalde docent.
 Klik op ‘volgende’ om naar de volgende stap te gaan.

 Klik op ‘volgende’ om naar de volgende stap te gaan.
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2. Dagdeel
In stap twee kan de beschikbaarheid en voorkeur aangegeven worden. De school bepaald welke
opties beschikbaar zijn in deze stap.
 Geef de beschikbaarheid per dag(deel) aan middels een vinkje in de kolom ‘Beschikbaar’.
 Geef eventueel een voorkeur aan voor een specifiek dag(deel).
 Indien mogelijk kan in de kolom Voorkeursplanning aangegeven worden of de gesprekken
Vroeg of Laat ingeroosterd dienen te worden.

 Klik op volgende om naar de laatste stap te gaan.
3. Samenvatting
De volledige inschrijving wordt getoond op het tabblad samenvatting. Wijzigingen kunnen gedaan
worden door op de knop Vorige te klikken.
 Klik op de knop Inschrijven om de inschrijving definitief te versturen naar school.

Nadat het rooster is gemaakt, zal de school hier bericht over geven. Op het startscherm van de
ouderavond kan het rooster bekeken en eventueel afgedrukt worden.
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Inschrijven via de app
De ouderavond-functionaliteit is (vanaf versie 2.1) ook in de Magister-app op uw smartphone
beschikbaar. Dit menu-item is alleen zichtbaar wanneer er minstens één ouderavond actief is voor de
betreffende ouder.
 Open de app en navigeer naar de knop [ouderavond].
Het beginscherm ouderavond wordt geopend. De school bepaald welke opties beschikbaar zijn.
 Kies uw BESCHIKBAARHEID en voorkeuren voor dagdelen

Informatie betreft de oudervond waarvoor de
uitnodiging geldt.

Kies hier uw beschikbaarheid (en eventuele voorkeuren).
Als er een keuze is gemaakt wordt dat aangegeven
door een groen vinkje.
Navigeer naar de docentkeuze
 Navigeer naar de DOCENTEN en vink hier de docenten aan die je wilt spreken

Docenten die hebben aangegeven u te willen spreken

Dubbele duur van een gesprek kan via de puntjesknop
worden aangegeven.

Eventueel overige personeelsleden die gekoppeld zijn
aan de ouderavond worden
Het aantal gemaakte keuzes, met het maximum aantal
gesprekken per kind.
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 Navigeer terug naar het beginscherm en klik op de knop [VERSTUREN] om uw
voorkeurinstellingen te versturen.

Via de knop [versturen] wordt de inschrijving verstuurd.
Via de knop [afmelden] kan men zich afmelden voor de
ouderavond.

Bekendmaking
Wanneer de afspraken voor de ouderavond geroosterd en gepubliceerd zijn, worden de afspraken op
het beginscherm van de ouderavond weergegeven.
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