Ziekmelden via Magister
Beste ouder(s)/verzorger(s),
Verzuimroutes
In het document ‘Verzuimroutes’ vindt u alle informatie over verzuim, waaronder de afspraken over het
ziekmelden van uw kind. Dit document is te vinden op onze website. Het ziekmelden van uw kind gaat als volgt:
Ouders melden hun kind vóór aanvang van het eerste lesuur bij voorkeur via Magister (app/PC) ziek of
telefonisch (0165-792200). Als uw kind nog een dag ziek thuisblijft, meldt u uw kind opnieuw ziek vóór
het eerste lesuur. Dit kan eenvoudig en snel via Magister. Dit herhaalt u op de achtereenvolgende
dagen dat de leerling ziek thuis blijft.
Als uw kind weer naar school gaat, hoeft u niets te doen. De docenten melden uw kind in de les als
‘present’. Daardoor is een apart briefje om uw kind weer beter te melden niet (meer) nodig.
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.
Belangrijk om te weten
• Ziekmelden via Magister kan alleen voor ziekmelden, niet voor andere afwezigheidsredenen.
• De inloggegevens voor uw ouderaccount van Magister zijn alleen voor u bestemd.
• 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 u twijfelt of
de registratie goed gegaan is, kunt u telefonisch contact met ons opnemen.
• Als er geen roosteruren zijn, krijgt u een melding te zien. Neem in dat geval telefonisch contact met
ons op.
• Ziekmeldingen en eventuele andere verzuimregistraties vindt u in Magister onder Afwezigheid.
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Ziekmelden via de Magister app op telefoon/tablet

Ziekmelden via Magister web op PC/laptop

Vragen of behoefte aan meer informatie?
Met alle vragen over verlof en verzuim kunt u terecht bij onze verzuimcoördinator. Stuur een mail met daarin
uw vraag naar receptie@ngmavo.nl.
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