Inschrijven docentenspreekuur via de Magister 6 app
Als de roostermaker de ouderavond in magister heeft geactiveerd wordt aan het magistermenu de
knop ‘ouderavond’ toegevoegd. De knop is alleen zichtbaar als u bent ingelogd als ouder.

Beginscherm

Ouders worden via een mail of brief uitgenodigd voor de ouderavond. In de uitnodigingsmail heeft
de ouder een link ontvangen. Als de mail op een smartphone wordt geopend kan de ouder direct de
ouderavond in de app openen.
Let op: Als op het moment dat de uitnodigingsmail binnenkomt de app al geopend is (of kortgeleden
is geraadpleegd) zal de ouderavond pas na enige tijd zichtbaar zijn.

Beginscherm

Hier worden de kinderen getoond waarvoor
de uitnodiging geldt. Het maakt niet uit
welk kind gekozen is. De ouderavond wordt
bij alle kinderen getoond.

Status kan zijn: uitgenodigd, ingeschreven,
verlopen, afgemeld of geroosterd.

Hier kan aanvullende informatie staan van
de school over de ouderavond
Voor de ouderavond hanteren wij
voor de inschrijving 1 dagdeel
(avond) en kunt u geen
beschikbaarheid aangeven.

Docenten keuze
Voor elk kind mogen er drie docenten worden gekozen met een maximale keuze per ouder van zes
docenten. Heeft u meer dan twee kinderen op school neem dan contact op met roostermaker.
Door op de naam van de docent/personeelslid te klikken wordt deze toegevoegd aan de keuzelijst.

Het kan voorkomen dat een docent of
mentor heeft aangegeven de ouder te
willen spreken. Als de ouder wil voldoen
aan dit verzoek dient de ouder het
verzoek te accepteren door op de naam
te klikken.

De overige personeelsleden die
gekoppeld zijn aan de ouderavond
worden onderin het scherm getoond.

Het aantal gemaakte keuzes, met het
maximum aantal gesprekken per kind en
totaal.

Versturen of afmelden
De knoppen ‘Versturen’ en ‘Afmelden’ staan onderin op het beginscherm.

Zodra er minstens één docent
geselecteerd is kan de inschrijving
worden verstuurd. Daarna kunnen tot
de uiterste inschrijfdatum nog
wijzigingen worden opgegeven.
Wijzigingen moeten opnieuw worden
verstuurd.

Een ouder kan zich via deze knop
afmelden voor de ouderavond. Als de
ouder zich afmeldt na een inschrijving
worden de gegevens van die
inschrijving verwijderd.
Een afmelding kan ongedaan worden
gemaakt door een inschrijving te
versturen. Dit kan zolang de uiterste
inschrijfdatum nog niet verstreken is.

Bekendmaking
Wanneer de afspraken voor de ouderavond geroosterd zijn en vervolgens gepubliceerd ontvangt de
ouder een mail. De ouder vindt de afspraken op het beginscherm van de ouderavond.

