
 

Vanaf 29 november a.s. is het voor u als ouder mogelijk om via uw ouderaccount van Magister 6 een 

ziekmelding van uw kind door te geven. Dit kan via Magister Web of via de Magister App. 

Dit betekent ook dat we de procedure voor het ziekmelden gaan aanpassen.  

 
Hoe ziekmeldingen doorgeven 
 

U logt in met uw ouderaccount op Magister 6. Kies voor Afwezigheid en vervolgens op rechtsboven 

Melden. Selecteer de datum en voer een opmerking of toelichting in. Klik daarna rechtsboven op 

Versturen en geef Akkoord.  

Mocht u niet meer over uw eigen inloggegevens beschikken, dan kunt u dat kenbaar maken via de 

mail op: hhultermans@kwadrant-sgr.nl 

Let op: ziekmelden kan alleen voor de  huidige dag en/of voor de volgende dag. Wilt u uw kind ook 

voor de volgende dag ziekmelden, dan herhaalt u de procedure.  

Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag (en dus niet alvast voor maandag). Ziekmelden 

op zaterdag is niet mogelijk, bij ziekmelden op zondag kan dit alleen voor maandag.  

De ziekmelding wordt geregistreerd op ingeroosterde uren zonder andere geplande activiteit. Als er 

geen  

roosteruren zijn of een alleen een geplande activiteit, krijgt u hiervan een melding. U kunt uw kind 

dan niet via Magister ziekmelden. De ziekmelding moet dan telefonisch worden doorgegeven.  

Voor langdurige absentie verzoeken wij u telefonisch contact op te nemen met de receptie.  

Andere absenties, zoals bijvoorbeeld, bezoek huisarts/tandarts, kunnen niet via Magister worden 

doorgegeven. Graag vernemen wij deze absenties van tevoren, waarbij het voor zich spreekt dat 

dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.  

Dus:       Ziekmelden alléén via ouderaccount 

     Alleen voor de huidige en/of de  

       volgende dag 

                   Vrijdag alleen voor vrijdag 

                   Zondag alleen voor maandag 

Uiteraard is nog steeds mogelijk uw kind telefonisch ziek te melden.  

Wij hopen hiermee het proces van ziekmelden voor u als ouder te vergemakkelijken.  

 

 


