
Inschrijven ouderspreekavonden 
 
Ouders kunnen zich via Magister digitaal inschrijven voor ouderspreekavonden die een paar 
keer per jaar worden georganiseerd. Hiervoor krijgt u als ouder een eigen inlogaccount. 
Daarmee logt u in. U gebruikt dus niet het account van uw zoon of dochter!! In de 
ouderavond module kunt u maar met 1 inlogcode inloggen en dat is die van de eerste ouder 
die in het systeem staat. 
 
Voorafgaande aan de ouderspreekavond krijg u een e-mail toegezonden met het verzoek in 
te schrijven op de ouderspreekavond. In die e-mail staan ook de relevante data vermeld. 
 
Na het inloggen komt u op het “vandaagscherm” (het openingsscherm). In het zijpaneel ziet 
u het icoontje van de ouderavond. 

                                                         
 
Als u hierop klikt komt u in het ouderavond menu.  
U heeft de keuze om u aan of af te melden. In het laatste geval neemt u niet deel aan de 
ouderavond. 
 
Na het kiezen voor inschrijven opent een wizard, waarin u een lijst ziet met alle beschikbare 
docenten. Deze lijst is samengesteld op basis van de lessen die uw zoon of dochter heeft 
gevolgd in de afgelopen periode. U krijgt dus geen docenten te zien waar uw kind niet mee 
te maken heeft gehad, tenzij u het vinkje  bij “Toon alleen betrokken personeel” weghaalt. 
Dan krijgt u veel meer mensen te zien. 
 
Op de pagina die volgt geeft u uw voorkeuren aan. Meestal kunt u kiezen uit één of twee 
dagdelen. U selecteert een dagdeel en geeft dan onder in het scherm aan of u beschikbaar 
bent of niet. Ook geeft u eventueel een globale tijdwens aan. Is er nog een tweede dagdeel, 
dan herhaalt u dat voor dat dagdeel. 
 
Doet u dat voor het tweede dagdeel niet, dan geeft u aan dat u dat dagdeel beschikbaar 
bent. 
U sluit af door op voltooien te drukken, hierdoor worden uw gegevens opgeslagen. 
 
Na het sluitingsmoment (einddatum inschrijving) wordt er een rooster gemaakt. Wanneer dit 
voltooid is, komt de ouderspreekavond op het openingsscherm terug met de tijden waarop u 
op school voor de gesprekken wordt verwacht. U kunt dat desgewenst afdrukken. Op onze 
web-site staat de informatie wanneer het rooster is gemaakt. 
 
Let op! Na het sluitingsmoment kunt u zich niet meer opgeven voor de ouderspreekavond. 
Als u dan toch een docent wilt spreken kunt u de docent persoonlijk via een e-mail 
benaderen. 
 
 
Let op!  
* Ouders met kinderen die 18 jaar zijn of ouder krijgen standaard geen uitnodiging voor de  
  ouderspreekavonden. Deze leerlingen zijn nl. meerderjarig. Mocht u toch een gesprek 
  willen, dan kan uw zoon/dochter dit persoonlijk aangeven bij onze administratie 
 


