INSCHRIJVEN VOOR DE OUDERAVOND VIA MAGISTER
Log in op een computer niet via de app met uw eigen gebruikersnaam en wachtwoord (niet die van
uw kind).
In het startscherm van Magister staat een mededeling dat u uitgenodigd bent voor de ouderavond.
Dat ziet u als u klikt op het lampje links in de verticale balk:

U heeft rechtsboven in het scherm de keuze om u in te schrijven of om aan te geven dat u niet deel wilt
nemen aan deze ouderavond (afzeggen).

Na het kiezen voor ‘Inschrijven’ komt u in het scherm Schoolpersoneel met de namen van de mentor en
de beschikbare docenten waar uw zoon of dochter mee te maken heeft:

In dit scherm kunt u de mentor en eventueel 1 of meerdere docenten aanvinken. Ook kunt u in dit scherm
aangeven of u een dubbel gesprek wilt (alléén op verzoek van de mentor). 1 gesprek is 10 minuten, een
dubbel gesprek is 20 minuten. U kunt verder naar beneden scrollen om meerdere docenten in beeld te
krijgen. Hebt u meerdere kinderen op het Dendron College, dan staan alle mentoren en docenten op
hetzelfde scherm onder elkaar, gesorteerd per kind.
Als u alles heeft aangevinkt klikt u rechtsboven in het scherm op ‘volgende’

U komt vervolgens in het scherm Dagdeel. Hier kunt u uw beschikbaarheid opgeven. Geef s.v.p. alleen
niet beschikbaar aan indien u ECHT niet op het betreffende tijdstip kunt! Ook kunt u hier met een vinkje
aangeven of een dagdeel uw voorkeur heeft. (een voorkeur is geen garantie!)

De beschikbare data en tijden zijn:
Woe 4 april vroeg
( van 16.00 – 18.00 uur )
Woe 4 april laat
( van 18.00 – 21.00 uur )
Do 5 april vroeg
( van 16.00 – 18.00 uur )
Do 5 april laat
( van 18.00 – 21.00 uur )
Als u uw beschikbaarheid heeft ingevuld, dan klikt u rechtsboven in het scherm op ‘volgende’.

U komt nu in het laatste scherm: Samenvatting. Hier ziet u de door u ingevoerde keuzes:

Via de knop ‘inschrijven’ kan de inschrijving voltooid worden. U moet hier op klikken om de inschrijving
definitief te maken!
Wijzigingen of afzeggingen kunt u invoeren totdat de inschrijftermijn is gesloten
(woensdag 28 maart 08.00 uur). U dient hiervoor de bestaande aanmelding af te zeggen en vervolgens
de gehele inschrijving opnieuw te doorlopen.

Vragen kunt u stellen per e-mail aan: ApplicatiebeheerMagister@dendron.nl.

