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Handleiding: Ziek melden door ouder/verzorger in Magister 6 
 
 

Beste ouders/verzorgers, 
 
Om de dienstverlening te optimaliseren en onze bereikbaarheid, met name ’s ochtends 
tussen 7.30 en 8.20 uur te vergroten, willen we de optie dat u uw kind kunt ziek melden via 
Magister 6 (of de Magister app) beschikbaar stellen.  
 
Dit levert voor u als ouder/verzorger het voordeel op dat u zonder in een telefonische wachtrij 
te komen uw zoon of dochter kunt ziekmelden. Het voordeel voor de school is, mits op tijd 
doorgegeven, dat de ziekmelding direct in Magister zichtbaar is. De docent van het eerste 
lesuur ziet direct dat een leerling ziek is.  
 
U kunt uw kind ziekmelden via de knop ‘Melden’. Hierbij geeft u aan of het gaat om vandaag 
of morgen, vult eventueel een opmerking in en drukt op ‘Versturen’. U krijgt dus niet te 
maken met zaken als: ‘Wat was ook al weer het telefoonnummer van de school?’, de school 
is gesloten, of wachttijden omdat de school telefonisch bezet of niet bereikbaar is.  
We vertrouwen er op dat uw inloggegevens van Magister bij u blijven. Uw kind heeft andere 
inloggegevens en andere rechten in Magister.  
 
 
 

Stappenplan  
 

1. Open uw Magister 6 (web of app versie) en log in met de ouder inlog 

2. Ga in naar de knop “Afwezigheid” in de linker menubalk en kies vervolgens voor  
“+ melden” rechts in de blauwe balk 
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3. Kies de datum van vandaag of morgen en voeg eventueel een opmerking toe en klik 

op “versturen” rechts boven in de blauwe balk. 

 

 
 

4. Geef akkoord voor de ziekmelding 

 

 
 

5. Na akkoord geven van de melding is deze direct zichtbaar in het overzicht. 

 

Janny van Steenwijk 
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Het kan uiteraard ook via de Magister App (Android/Apple) voor ouders/verzorgers:  

 

 

 

 

 

Nota bene 
 

 Ziek melden door een ouder/verzorger is alleen gekoppeld aan de reden  

“ziek thuis (ouder/verzorger) ZT”, wel kunt u een toelichting geven in het 

opmerkingen veld.  

 Laat uw kind zich weer beter melden bij de receptie als hij/zij weer op school komt.  

 Verlof aanvragen voor andere redenen gaat d.m.v. het verlofformulier op onze 

website via de afdelingsleider.  

 
 

Meer informatie 

 Video Iddinkgroup “Magister Web voor Ouders - Ziekmelden door de ouder”  
https://vimeo.com/315874162 
 

 Website Magister: 
https://www.magister.nl/ziekmelden-door-de-ouder/   

 

http://www.rsgtrompmeesters.nl/extra-verlof-aanvragen
https://vimeo.com/315874162
https://www.magister.nl/ziekmelden-door-de-ouder/

