Algemeen
Inschrijven voor het docentenspreekuur is mogelijk via een laptop/pc of tablet.

Browserversie
Voor een juiste werking van Magister 6 is het van belang dat uw browser up-to-date is.
Voor de volledigheid treft u hier een overzicht aan van de browserversies waar Magister 6 mee
werkt:
Internet Explorer 10 en 11
Firefox, laatste versie
Chrome, laatste versie
Safari (OS X) 7 en hoger
Mocht uw browserversie niet up-to-date zijn, dan wordt u hier bij het inloggen op geattendeerd.

Inloggen in Magister als ouder
Om te kunnen inschrijven op het docentenspreekuur is het van belang dat u uw ouder account
gebruikt. Dit is nooit een nummer. Mocht u inloggen met een nummer als gebruikersnaam dan logt u
in met het account van uw zoon of dochter. Bent u uw wachtwoord vergeten, klikt u dan op "geen
toegang tot je account?". Bent u ook uw gebruikersnaam kwijt, neem dan contact op met de
vestigingsadministratie (tel. 0546-484848).
Ouderavondmodule
In Magister is de ouderavondmodule te bereiken via de knop ‘Ouderavond’ in het Magistermenu.

Bij het inschrijven kunt u aangeven met welke docenten u een gesprek wenst.

Inschrijven docentenspreekuur
Op het moment dat er een docentenspreekuur aangekondigd is, wordt in het Magistermenu de knop
'Ouderavond' zichtbaar.

U heeft de mogelijkheid om u in te schrijven voor het geplande docentenspreekuur door op de knop
‘ouderavond’ te klikken (zie afbeelding boven) en vervolgens rechts bovenin op 'inschrijven' te
klikken (zie afbeelding onder).

Vervolgens schrijft u zich in drie stappen in:
Stap 1: op het tabblad 'Schoolpersoneel' worden alle betrokken docenten getoond. Door een vinkje
te plaatsen voor de docent(en), geeft u aan wie u wilt spreken.

Stap 2: Door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Dagdeel'.

Geef hier aan op welke avond(en) u beschikbaar bent. U dient altijd de beschikbaarheid aan te
vinken. Kunt u op beide avonden, vink deze dan ook beide aan. Bent u beide avonden beschikbaar,
maar hebt u voorkeur voor één van de avonden, geef dit dan aan m.b.v. het vinkje ‘Voorkeur’.

Stap 3: door op 'volgende' te klikken verschijnt het tabblad 'Samenvatting'. Op dit tabblad krijgt u
een samenvatting van de gemaakte keuzes.
Door op de knop ‘inschrijven’ te klikken worden de gemaakte keuzes bevestigd.
Vergeet u deze stap niet. Uw inschrijving wordt anders niet verwerkt.

LET OP:
Mocht u de gemaakte keuzes willen wijzigen dan dient u zich eerst voor het docentenspreekuur af te
melden door op de knop ‘Afzeggen’ te klikken in de bovenste blauwe balk.
Bekendmaking docentenspreekuur
Als het rooster is gepubliceerd, stellen wij u hiervan per e-mail op de hoogte.
Door in Magister op het onderdeel 'Ouderavond' te klikken krijgt u een overzicht van uw afspraken.

Door op de knop ‘Afdrukken’ te klikken, kunt u een afdruk maken van uw afspraken.

