
Alkmaar, 30 oktober 2017 
 
 
Geachte ouder(s)/verzorger(s), 
 
De producent van Magister heeft een nieuwe functionaliteit toegevoegd aan Magister. Het is 
nu mogelijk voor ouders/verzorgers om de ziekmelding van hun kind via het ouderaccount 
van Magister aan ons door te geven.   
 
Neemt u hierbij het volgende in acht: 
* Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen. 
* Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de 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 ingeplande 
activiteiten. Als er geen roosteruren zijn, krijgt de ouder een melding. 
 
Voor langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen 
met school. 
 
Andere absentie zoals een bezoek aan dokter of orthodontist kan niet via Magister worden 
doorgegeven. Wij verzoeken u dergelijke absenties van te voren telefonisch door te geven of 
uw kind een verzuimbriefje in te laten leveren bij de conciërges. Overigens zien wij graag dat 
dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland. 
 
Het ziekmelden via Magister gaat als volgt: 
Kies Afwezigheid en klik op Melden. Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking 
in. Klik rechtsboven op Versturen en geef Akkoord. Op dat moment is de ziekmelding 
verwerkt. 
 
Als u meerdere kinderen bij ons op school hebt (of bij het Dalton of het Van der Meijcollege), 
is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste leerling opgeeft. In Magister 
kunt u bovenaan switchen tussen de kinderen. Als dit in de app van Magister niet mogelijk 
is, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. Hierna moeten 
al uw kinderen zichtbaar zijn in Magister. 
 
Hieronder treft u de link aan waarna u wordt doorgeschakeld naar een instructievideo: 
https://www.magister.nl/ziekmelden-door-de-ouder 
 
Als u vragen nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met de administratie via 
administratie@willemblaeu.nl of via telefoonnummer 072-5122477. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mw. C. Melissen, afdelingsleider vmbo/mavo  
mw. F. Grovenstein, afdelingsleider havo/vwo bovenbouw 
mw. M. Hoog Antink, afdelingsleider havo/vwo onderbouw. 
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