Handleiding inschrijven ouderspreekuur
INSCHRIJVEN VIA DE MOBIELE TELEFOON IS MOGELIJK

U heeft twee keuzes hoe u in wilt schrijven voor het ouderspreekuur:
Ga naar de website www.gymnasiumbeekvliet.nl en klik op “inloggen
ouders Magister” en log in.
óf
Als u de mail met de uitnodiging voor het ouderspreekuur op uw mobiele
telefoon opent dan kunt u in de mail de link aanklikken en komt u automatisch
in uw ouderaccount van Magister op het tabblad agenda van uw
zoon/dochter.
Alléén met uw ouder/verzorger-Magisteraccount kunt u zich inschrijven voor
een ouderspreekuur. Indien het inloggen niet lukt verwijzen wij u naar de
handleiding “wachtwoord vergeten” op de website
www.gymnasiumbeekvliet.nl, kopje ouders, Magister.
In het Magistermenu is de knop Ouderavond toegevoegd tijdens de
inschrijfperiode. Op de mobiele telefoon dient u vanuit de agenda naar de
homepagina te gaan waar u de knop Ouderavond ziet staan.

Stap 1. Klik op de menu-ingang Ouderavond In
Magister.
Stap 1

Indien een docent een gespreksverzoek heeft ingediend voor de ouders dan ziet u bovenaan het kopje “gespreksverzoeken”. U
kunt de gesprekken automatisch accepteren door op “verzoeken accepteren” te drukken. Een gespreksverzoek Is geen verplicht
gesprek maar een verzoek van de docent om in te schrijven.

Stap 2. Klik op Inschrijven (rechtsboven in het ouderavondscherm).
Op de mobiele telefoon komt u via volgende naar het volgende
scherm waar u de voorkeursdatum en de docenten kunt kiezen
en is er geen knop inschrijven.

Stap 2

Stap 3. Vink Gesprek aan in het tabblad Schoolpersoneel.
Mocht u verhinderd zijn of geen gebruik willen maken van de ouderavond dan dit graag aan ons melden middels de
knop “Afmelden”. Wij weten dan dat u de uitnodiging wel heeft ontvangen maar geen gebruik wenst te maken van de
ouderavond. Op de mobiele telefoon kunt u ook de knop afmelden gebruiken.
In het tabblad “Schoolpersoneel” kunt u per kind twee docenten selecteren waarmee u een gesprek wilt
aanvragen. LET OP: In de uitnodiging voor de ouderavond staat vermeld of sommige docenten onverhoopt
verhinderd zijn op één of meer dagen. U kunt zich wel aanmelden voor een gesprek met deze docenten. Zij
zullen dan zelf contact met u opnemen.
LET OP: Verschillende docenten hebben meerdere functies. Wij verzoeken u goed te bekijken in welke functie u
de betreffende docent wilt spreken. Het is niet de bedoeling dat u bij docenten in de functie van het
huiswerkinstituut Frontisterium inschrijft.

Stap 3

In het tabblad Dagdeel kunt u uw beschikbaarheid en een voorkeur voor de middag of de avond aangeven en kiezen
voor vroeg of laat. Let op: deze dag- en tijdwens is roostertechnisch helaas niet altijd te realiseren.
Als u onverhoopt niet beschikbaar kunt zijn op een bepaald dagdeel dan graag het vinkje “beschikbaar” bij het
betreffende dagdeel weghalen.
Stap 4. Maak uw keuzes in het tabblad Dagdeel.
Via de mobiele telefoon kunt u alleen de
voorkeursdatum aangeven, geen
voorkeursdagdeel.

Stap 4

Vergeet niet om uw inschrijving vast te leggen in het tabblad Samenvatting!

Stap 5. Klik, als alles klopt, op inschrijven om uw aanmelding te bevestigen.
Via de mobiele telefoon: vergeet niet om naar het hoofdscherm terug te keren (via de knop
terug) en daar via de knop “versturen” uw inschrijving vast te leggen!

Stap 5

Na bevestiging van de inschrijving keert Magister terug naar het overzichtsscherm waar een samenvatting wordt
getoond. Mocht u de gemaakte keuzes willen wijzigen dan zal eerst op afmelden (rechtsboven in het scherm) moeten
worden geklikt.
U kunt tot het sluitingstijdstip opnieuw inschrijven of afmelden, daarna niet meer.
Als het rooster is gepubliceerd, ontvangt u hierover een e-mail. In het Magistermenu zal het onderdeel
Ouderavond oplichten en de voor u gemaakte afspraken tonen.
Mocht u nog vragen hebben kunt u contact opnemen met het secretariaat, beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl

