HANDLEIDING
INSCHRIJVEN OSA2
VIA MAGISTER

Inschrijven voor Ouderspreekavond 2 – Vakdocenten
Om in te kunnen schrijven voor ‘Ouderspreekavond 2 – Vakdocenten’ klikt u op de link in de door u ontvangen
e-mail. Mocht u de e-mail niet bij de hand hebben, dan gaat u naar onze website en kiest u daar in het
keuzemenu ´Ga direct naar…´ de optie ´Magister 6´.
Wanneer u op de reguliere wijze inlogt in Magister 6, staat links op het scherm de module Ouderavond en de
uitnodiging tot Inschrijving voor de ouderavond (rode pijl). Klik hierop. Dan krijgt u onderstaand scherm.

Wanneer u op inschrijven (rechtsboven) klikt, komt u in het volgende scherm: Schoolpersoneel en gespreksduur.
U kunt zich ook afmelden voor de Ouderavond door te klikken op: afzeggen. Er zal om een bevestiging gevraagd
worden.

Klik in de kolom onder de rode pijl maximaal twee vakdocenten aan die u graag wilt spreken. Let op: wanneer u
de mentor wilt spreken, dient u dit vak in ieder geval aan te klikken! Klik na het maken van de selectie op
volgende (rechtsboven).

Wanneer u op een van de avonden klikt en vervolgens een vinkje zet bij Voorkeur, kunt u aangeven welke
avond uw voorkeur heeft. Ook kunt u aangeven of u vroeg of juist laat op de ouderavond wilt komen. Deze
tijdwens, kunt u per avond in te vullen. Wanneer u dit gedaan heeft, klikt u op volgende (rechtsboven).

Op het scherm Samenvatting ziet u vervolgens de gekozen vakdocenten / mentor, de gekozen dagdelen en de
gekozen data en tijden
Wanneer u op Afdrukken klikt heeft u de mogelijkheid om uw reservering uit te printen.
Belangrijk:

Klik ter bevestiging van uw inschrijving op de blauwe knop inschrijven.
Na uw inschrijving ziet u onderstaand scherm met de bevestiging van uw inschrijving. Pas wanneer alle
verzoeken zijn binnengekomen en verwerkt door de Ouderavondplanner zal in Magister 6 een definitieve
uitnodiging/ planning tot uw beschikking komen.

