Ziekmelden via Magister klas 1 t/m 6
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Als uw kind ziek is, is het de bedoeling dat u naar school belt. U spreekt een bandje in en
de boodschap wordt daarna verwerkt in Magister. Vanaf 19 november is er voor de
ouders van leerlingen van klas 1 t/m 6 ook de mogelijkheid om uw kind ziek te melden
via de ouderaccount van Magister.
Dit kan voorlopig wel alleen nog via de website, in de app wordt de mogelijkheid later
beschikbaar gemaakt. De ziekmelding wordt direct verwerkt in Magister zodat het ook
meteen voor u, uw zoon/dochter en de docenten zichtbaar is.
Hieronder staat hoe het ziekmelden werkt:
U logt in met uw ouderaccount op Magister 6. Kies voor ‘Afwezigheid’ en vervolgens op
‘Melden’. Selecteer de datum u ziet ook de mogelijkheid om een opmerking toe te
voegen. Dit is niet nodig. Klik daarna rechtsboven op ‘Versturen’ en geef ‘Akkoord’. (zie
afbeelding)
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Ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Wanneer u uw
kind ook alvast voor de volgende dag ziek wilt melden, herhaalt u de procedure
(Aanwezigheid – Melden enz.)
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Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag).
Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk, ziekmelden op zondag kan alleen voor
maandag.
De ziekmelding wordt geregistreerd op ingeroosterde uren zonder andere geplande
activiteit. Wanneer er geen roosteruren zijn, krijgt u hiervan een melding.
Voor langdurige ziekte/afwezigheid verzoeken wij u wel om telefonisch contact op te
nemen met onze leerlingenadministratie.
Andere absenties, zoals bijvoorbeeld een bezoek aan dokter of orthodontist, kunnen nog
niet via Magister worden doorgegeven. Hiervoor kunt u nog steeds naar school bellen.
Dus:
• · ziekmelden alléén via ouderaccount
• · alleen voor de huidige en/of de volgende dag
• · vrijdag alleen voor vrijdag
• · zondag alleen voor maandag
Wij hopen hiermee het proces van ziekmelden voor u als ouder te vergemakkelijken.
Indien u vragen of opmerkingen hierover heeft, kunt u terecht bij Yob van der Woude,
wou@fritsphilips.eu.
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