Handleiding: Inschrijven voor ouderspreekavond
Nadat ouder 1 (de eerste ouder in onze admininstratie) een email heeft ontvangen kan deze
zich inschrijven voor de ouderspreekavond. (inloggen voor de ouderspreekavond via de
account van ouder 2 of van de leerling is niet mogelijk)
De inschrijving staat open tot een bepaalde datum. Na dit moment kunt u zich niet meer
inschrijven.
Via de knop “ouderavond” in het Magistermenu kunt u zich inschrijven voor de
ouderspreekavond.

Vervolgens verschijnt het scherm waarop u op “inschrijven” kunt drukken, om u in te
schrijven voor de ouderspreekavond. U kunt u ook “afmelden” voor de ouderspreekavond.
Door op “inschrijven” te klikken krijgt u de mogelijkheid om zich in 3 stappen
in te schrijven voor een ouderavond. Op het tabblad 'Schoolpersoneel' worden alle
betrokken personeelsleden getoond.
Uw keuze geeft u aan door een vinkje te zetten bij het personeelslid.
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Door op “volgende” te klikken, verschijnt het tabblad ‘Dagdeel’, hier kunt u uw voorkeur
aangeven voor het dagdeel naar keuze en voor de keuze vroeg of laat.
(wij proberen tijdens het roosteren van de ouderspreekavond zoveel mogelijk rekening
te houden met uw voorkeur voor dagdeel en tijdwens, maar wij kunnen u niets
garanderen)

U dient altijd de beschikbaarheid aan te vinken.
Heeft u toch niet geklikt op 'beschikbaar' en vervolgens op 'volgende',
dan verschijnt onderstaande melding.

Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Samenvatting'.
Hier ziet u een samenvatting van de door u gemaakte keuzes.
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Klik vervolgens rechts bovenin op het tabblad ‘inschrijven’ en de gemaakte keuze wordt
bevestigd.
Magister keert terug naar het overzicht scherm waar een samenvatting wordt getoond.

Mocht u uw gemaakte keuze willen wijzigen, dan dient u eerst op afmelden te klikken,
daarna kunt u opnieuw inschrijven.
-------------------------Er kunnen daarnaast nog een aantal oorzaken zijn, waardoor u niet kunt inschrijven voor
de ouderspreekavond:

-

Ouders met kinderen die 18 jaar zijn of ouder krijgen standaard geen uitnodiging.
Deze leerlingen zijn nl. meerderjarig. Mocht u toch een gesprek willen, dan kan uw
zoon/dochter dit persoonlijk aangeven bij onze administratie.

-

U krijgt in Magister 6 de melding ‘invalid date’ bij de ouderavond.
U werkt dan in een oude versie van Internet Explorer. Vanaf magister 5.6.33 worden
ouders hierop geattendeerd zodra ze via een verouderde browser proberen in te
loggen in Magister 6. Advies: Updaten naar een nieuwere versie van de browser.

-

alleen de eerst geregistreerde ouder in Magister heeft de optie om in te schrijven
voor de ouderspreekavond.
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Bekendmaking ouderavond
Als het rooster is gepubliceerd, zal in het Magistermenu het onderdeel 'Ouderavond'
oplichten.

U heeft de mogelijkheid om een afdruk te maken van het ouderavondschema door op de
knop 'Afdrukken' te klikken.
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