INFORMATIE OVER PROCEDURE ABSENT MELDEN
Voor het ziek melden van uw kind mag u gebruik maken van de Magister-app of de web versie van
Magister. Overige absenties, bijvoorbeeld dokters-/tandartsafspraken, waarvan we hopen dat ze zo
veel mogelijk buiten schooltijden om worden gemaakt, kunt u uiterlijk op de dag van de afspraak
vanaf 08:00 uur doorgeven via ons telefoonnummer (040) 251 62 21 (receptie). Het heeft onze
voorkeur dat u dit soort afspraken ruim vooraf meldt, onze receptie is daarvoor op werkdagen
telefonisch bereikbaar tussen 8:00 uur en 16:30 uur.
Het ziekmelden werkt als volgt: 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).

In de Magister app meldt u op ongeveer gelijke wijze:

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.)
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 alle andere afwezigheid kunt u nog contact
opnemen met onze receptie. Gaat het om langdurige ziekte/afwezigheid (meer dan een week) dan
vragen wij u om contact op te nemen met de leerlingcoördinator van uw kind.
Alle aandachtspunten op een rij:
-

-

Er kan maar één ziek-reden worden ingesteld.
Er kan alleen worden ziekgemeld voor vandaag of morgen. Op vrijdag alleen voor de vrijdag, op
zaterdag kan er niet gemeld worden en op zondag alleen voor maandag.
Er kunnen geen losse uren worden gemeld, altijd voor de hele dag.
Er wordt alleen een ziekmelding geregistreerd op rooster-uren. Als er helemaal geen roosteruren zijn wordt er geen ziekmelding geregistreerd. U krijgt hiervan een melding.
Er wordt alleen een ziekmelding geregistreerd op rooster-uren waarop nog geen andere reden is
geregistreerd.
Ziekmeldingen zijn terug te vinden onder het kopje “Afwezigheid”.
Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd. Hiervoor neemt u contact op met school.
Als de ziekmelding niet lukt, graag contact opnemen met onze receptionist.
Ziekmelden is mogelijk via de web versie én in de Magister-app.
Beter melden is niet meer nodig. Als u geen nieuwe ziekmelding ingeeft staat uw kind weer
geregistreerd als aanwezig.

