Nieuwe functie in Magister: Ziekmelden door de ouder/verzorger
Vanaf vandaag is het mogelijk voor u als
ouder/verzorger om uw kind via Magister
ziek te melden. Deze functie kan alleen
gebruikt worden voor een ziekmelding.
Kortdurende afwezigheid vanwege een
bezoek aan bijvoorbeeld een dokter of
orthodontist wordt vooraf gemeld via het
absentiebriefje dat u op onze website kunt
downloaden.
U gebruikt hiervoor altijd uw eigen
ouder/verzorger inlog (niet het account van uw kind) en dit werkt zowel via de website als
via de Magister app. U kunt hierbij aangeven of de melding vandaag of morgen betreft.
Eventueel kunt u ook een opmerking bij de ziekmelding plaatsen.
Bekijk hoe het werkt!
Magister heeft een instructie video gemaakt waarin het ziekmelden wordt gedemonstreerd.
Ook beschikbaar in de Magister App
Ziekmelden is ook beschikbaar in de Magister App. In de app doorloop je dezelfde stappen.
Enkele bijzonderheden:
•
•
•
•
•
•
•

•

Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag; bij ziekmelden op zondag, kan
dit alleen voor maandag.
Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid
Ziekmeldingen kunnen niet door u worden verwijderd
Als uw zoon of dochter tijdens een lesdag ziek naar huis gaat, dan verandert er niets:
uw zoon/dochter meldt zich bij de receptie voordat hij/zij naar huis mag gaan.
Op de eerste dag dat uw zoon/dochter weer naar school komt, levert hij/zij bij de
receptie het absentiebriefje in.
Het invullen van de “opmerking” is niet noodzakelijk. Een toegevoegde opmerking
wordt wel opgeslagen in Magister, maar verder niet verwerkt. Mocht u een
belangrijke mededeling rondom de ziekmelding willen doorgeven, neem dan contact
op met de mentor van uw zoon of dochter.
Afwezigheid vanwege bezoek aan bijvoorbeeld een dokter of wordt nog steeds
vooraf gemeld worden via het reguliere absentiebriefje dat u kunt downloaden op de
website van onze school.

Mocht u problemen ervaren bij de ziekmelding, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met
school.
Bent u uw inloggegevens kwijt: mail dan naar administratie@ursula.nl.

