
 

 

 

Inschrijven ouderavond via Magister 
Het aanvragen van een gesprek voor de ouderavond gebeurt via Magister. U ontvangt een 

bericht voor het inschrijven voor de ouderavond op het e-mailadres dat in Magister vermeld 

staat. 

Opmerkingen vooraf 

 De onderstaande tekst is gebaseerd op de schermen zoals u ze ziet wanneer u via de 

webversie van Magister inlogt. Een handleiding voor aanmelden via de app vindt u 

onderaan deze pagina. 

 Alleen de ouder(s)/verzorger(s) kunnen een gesprek voor de ouderavond aanvragen. 

 Wilt u controleren of de tijdsinstellingen op uw apparaat de juiste tijd is (GMT + 01.00)? 

 Wanneer een mentor zelf aangeeft ouder(s)/verzorger(s) te willen spreken, volgt u de 

instructie hierna, om het gesprek te accepteren. 

Hoe schrijf ik mij in voor een ouderavond? 

Ga naar Magister en log op de gebruikelijke manier in. In het openingsscherm bevindt zich aan de 

linkerkant, in de sitemap, een aanmeldingsknop. Als u die aanklikt, komt u op de pagina waar u 

zich kunt aanmelden voor de ouderavond. 

 

 

 



 

 

 

Om een gesprek aan te vragen voor de ouderavond dient u 5 stappen te doorlopen. 

Stap 1: Rechts bovenin staan vijf knoppen. U klikt aan wat voor u van toepassing is. 

1. Annuleren (waarmee u de inschrijving verlaat). 

2. Vorige (waarmee u terug naar de vorige stap gaat). 

3. Volgende (waarmee u naar de volgende stap gaat). 

4. Afmelden (waarmee u zich afmeld voor de ouderavond). 

5. Inschrijven (waarmee u uw inschrijving na stap 4 definitief maakt). 

Voor het inschrijven gaat u verder met stap 2. 

 

Stap 2: U bent nu in het scherm met het tabblad ‘Schoolpersoneel’. 

In het midden van dit scherm vindt u de lijst met docenten die lesgeven aan uw kind. U vinkt het 

vakje voor de naam van de docent aan die u wilt spreken. Wanneer een 

mentor/leerjaarcoördinator een gesprek met u wilt voeren, ziet u een blauwe balk voor de naam 

van de betreffende mentor/leerjaarcoördinator. Boven de namenlijst klikt u de blauwe regel 

‘verzoeken accepteren’ aan, waarmee u automatisch het verzoek accepteert. 



 

 

 

Stap 3: U klikt op het tabblad ‘Dagdeel’, waar vermeld staat op welke datum en welk dagdeel 

de oudergespreksmiddag/-avond plaatsvindt. 

 Voor alle leerjaren zijn de gesprekken in de avond van 18.30 uur - 21.30 uur. 

 De brugklasmentoren van de locatie havo/vwo (Vijzellaan)  

hebben 's middags gesprekken van 15.30 uur - 17.00 uur.  

 Alle docenten van de locatie vmbo/mavo (Burgemeester Keijzerweg)  

hebben ’s middags gesprekken van 16:00 uur – 17:30 uur. 

Let op! Ouders van de locatie vmbo/mavo (Burgemeester Keijzerweg) kunnen ook een voorkeur 

voor een dagdeel aangeven (zie onderstaande afbeelding). U kunt aanvinken op welk dagdeel u 

beschikbaar bent. Binnen het dagdeel kunt u geen tijdstip aangeven (in tegenstelling tot wat op 

de afbeelding staat aangegeven). Met het inroosteren van de oudergesprekken zal zoveel 

mogelijk rekening worden gehouden met uw voorkeur. 

 



 

 

Stap 4: Controle en definitief inschrijven. 

Als laatste stap klikt u op het tabblad ‘Samenvatting’. Hier ziet u een overzicht van de gesprekken 

die u hebt aangevraagd. Alleen de aangevraagde gesprekken die hier vermeld staan, worden 

door het systeem ingepland. Als de samenvatting voor u klopt, klikt u op de knop ‘Inschrijven’. 

Dan is uw inschrijving definitief en wordt uw aanvraag in het systeem verwerkt. Hiermee is uw 

inschrijving voltooid. Pas nadat u op het knopje inschrijven heeft geklikt, waarmee de aanvraag is 

opgeslagen, kunt u Magister sluiten. 

Stap 5: U ontvangt van ons mail met definitieve data en tijden. 

In de uitnodigingsmail met het verzoek tot inschrijven voor de ouderavond staat vermeld 

wanneer u van ons de definitieve data en tijden van de oudergesprekken ontvangt. 

Tenslotte: als de inschrijftermijn is verstreken, is het niet meer mogelijk om een gesprek aan te 

vragen. 

 

 

Vragen? 

Mocht u vragen hebben, neem dan voor het verstrijken van de inschrijftermijn contact met de 

administratie van de locatie van uw kind op.  

Voor de locatie vmbo/mavo (Burgemeester Keijzerweg) kunt u bellen met: 078-6442020 of 

mailen naar: admbkw@delagewaard.nl 

Voor de locatie havo/vwo (Vijzellaan) kunt u bellen met: 078-6442040 of mailen naar 

admvzl@delagewaard.nl 
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