
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
Na de voorjaarsvakantie is het mogelijk om uw kind zelf ziek te melden via de app van Magister. Let 
wel: dit is alleen mogelijk met (de inloggegevens) van uw ouderaccount. Vanzelfsprekend hebben 
leerlingen die mogelijkheid niet. Deel uw inloggegevens dus niet met uw kind om misbruik te 
voorkomen. Indien uw inloggegevens toch bij uw kind bekend zijn, moet u nieuwe inloggegevens 
aanvragen.  

Hoe werkt de app 
Je gaat in het hoofdmenu van de Magister app naar ‘Afwezigheid’. Rechts onderin het scherm staat 
‘Melden’. Als u hierop tikt, komt u in het ‘ziekmelden scherm’ terecht en kunt u daar actie in 
ondernemen. De volgende informatie is hierbij nog wel belangrijk om te weten: 

- Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen 
- Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag 
- Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk 
- Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag 
- De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren zonder andere registratie 
- Als er geen roosteruren zijn (bijvoorbeeld bij een excursie), krijgt de ouder een melding. Dan 

kunt u het beste even telefonisch contact opnemen met de school 
- Ziekmeldingen zijn terug te zien onder Afwezigheid 
- Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd 

 
Verder willen wij ook nog uw aandacht vragen voor aanvragen voor verlof. Op onze website staan 3 
verschillende formulieren voor het aanvragen van verlof. Hier ontstaat nog weleens verwarring over, 
welke nu te gebruiken in een bepaalde situatie. Hieronder volgt een korte beschrijving: 
 
Aanvraagformulier vakantieverlof buiten de schoolvakanties 
Dit formulier kunt u gebruiken bij het aanvragen van een vakantie als het voor u vanwege aard van 
uw beroep niet mogelijk is om dit in een schoolvakantie te plannen. U dient bij deze aanvraag ook 
een werkgeversverklaring in te leveren. Deze aanvraag dient u tijdig in te leveren. De aanvraag zal ter 
kennisgeving naar de Leerplicht gestuurd worden.  
 
Aanvraagformulier verlof buiten de schoolvakanties tot ten hoogste 10 schooldagen per schooljaar 
Dit formulier kunt u gebruiken bij het aanvragen voor verlof voor bijvoorbeeld huwelijk of overlijden. 
De aanvraag mag niet meer dan 10 schooldagen bevatten en in totaal mag dit verlof niet meer dan 
10 schooldagen verleend worden in een schooljaar. Bij deze aanvraag dient u bewijsstuk mee te 
leveren. Deze aanvraag zal ter kennisgeving naar de Leerplicht gestuurd worden. 
 
Aanvraagformulier verlof buiten de schoolvakanties van meer dan 10 schooldagen per schooljaar 
Dit formulier kunt u gebruiken bij het aanvragen voor verlof voor bijvoorbeeld huwelijk of overlijden. 
De aanvraag is voor meer dan 10 schooldagen of is opgeteld bij reeds eerder toegekende verlofdagen 
meer dan 10 schooldagen. Deze aanvraag gaat vervolgens naar Leerplicht die zal beslissen of de 
aanvraag goedgekeurd zal worden. Bij deze aanvraag dient u bewijsstuk mee te leveren. 
 
Lees altijd goed het formulier door en vul hem juist in. Vervolgens kan uw zoon/dochter de aanvraag 
indienen bij de leerjaarcoordinator (dus niet bij de mentor of directie). Dien de aanvraag tijdig in! 
Leerjaarcoordinator lj.1               Mevr. Scholten 
Leerjaarcoordinator lj.2               Dhr. Looren de Jong 
Leerjaarcoordinator lj.3               Dhr. Vink 
Leerjaarcoordinator lj.4               Dhr. Maassen 



 
U kunt de formulieren zelf printen, maar uw zoon/dochter kan ook een exemplaar bij de receptie of 
administratie ophalen.Er wordt nog gewerkt aan een digitale oplossing, zodat u het formulier 
gemakkelijk zelf kunt invullen en mailen.  
 
Bij verlofaanvragen voor 1 dag, krijgt u geen bericht: u kunt in Magister zien of het verlof is 
goedgekeurd. De code is BV (bijzonder verlof). 
Bij verlofaanvragen voor meerdere dagen, krijgt u per mail bericht over de goedkeuring. Deze staat 
dan ook als zodanig in Magister vermeld.  
 
Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u de administratie bellen of mailen.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Corina Schrijver 
 


