
 

 

 

 

Ziekmelden 

Via Magister kunt u uw kind ziekmelden. 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 vóór 08:00 uur doorgeven 

via ons telefoonnummer (040) 241 28 44 (receptie). Het heeft onze voorkeur dat u dit 

soort afspraken ruim vooraf meldt, onze receptie is daarvoor op werkdagen telefonisch 

bereikbaar tussen 07:30 uur en 16:30 uur. 

Voor langdurige ziekte/afwezigheid vragen wij u om contact op te nemen met de 

leerlingcoördinator van uw zoon/dochter. 

Ziekmelden kan alleen voor de huidige dag en/of voor de volgende dag. Wanneer uw 

kind langer thuis is, zult u hem/haar opnieuw ziek moeten melden.  

Ziekmelden via de app van Magister (dit kan alleen met het ouderaccount). 

Klik in de Magister App op het menu-item 'Afwezigheid', klik rechts onderaan op 'Melden' 

en doorloop de volgende schermen. 

 

 

 



Scherm 1:  Geef aan of u uw kind voor 'vandaag' of 'morgen' ziek meldt. U kunt een 

opmerking toevoegen, maar dit is niet nodig.  

Scherm 2:  Als alles correct is ingevuld klikt u op 'Gereed' en rechtsonder aan op 

'Melden'. Magister zal vervolgens vragen of u akkoord gaat met het 

ziekmelden van uw kind.  

Scherm 3:  Zodra u heeft bevestigd, ziet u direct in het 'Afwezigheidsscherm' terug dat 

uw kind ziek is gemeld. 

Ziekmelden via de website (dit kan alleen met het ouderaccount) 

Log in met uw eigen inloggegevens op de website van magister. 

Aanmelden (magister.net) 

 

Kies in het linker menu voor ‘Afwezigheid’ en vervolgens op ‘Melden’ rechts bovenin. 

Selecteer de datum. 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, dan maak je 

twee keer een afwezigheidsmelding door nogmaals ‘Afwezigheid’ en vervolgens ‘Melden’ 

te kiezen.  

U heeft de mogelijkheid om een opmerking toe te voegen, maar dit is niet nodig.  

Verstuur de melding door rechts bovenin op ‘versturen’ te klikken.  

Uitlegvideo: Magister Web voor Ouders - Ziekmelden door de ouder on Vimeo 

 

 

 

https://accounts.magister.net/account/login?sessionId=2102508d06e143b89c4d9f5aa2efa74b&returnUrl=%2Fconnect%2Fauthorize%2Fcallback%3Fclient_id%3DM6-huygenscollege.magister.net%26redirect_uri%3Dhttps%253A%252F%252Fhuygenscollege.magister.net%252Foidc%252Fredirect_callback.html%26response_type%3Did_token%2520token%26scope%3Dopenid%2520profile%2520opp.read%2520opp.manage%2520attendance.overview%2520calendar.ical.user%2520calendar.to-do.user%26state%3Da457f08028b94c54bd88fd7e43462f1b%26nonce%3Db92af6881f7b41899fe5bfcb9093b288%26acr_values%3Dtenant%253Ahuygenscollege.magister.net
https://vimeo.com/315874162

