Aan ouders en verzorgers
Amsterdam, september 2019
Betreft: ziekmelden
Geachte ouders,
Vanaf het schooljaar 2019/2020 verandert de wijze waarop u uw zoon of dochter kunt
ziekmelden. Vanaf het nieuwe schooljaar is het mogelijk om uw kind direct in Magister ziek
te melden. Deze functionaliteit werkt ook via de App op de telefoon of tablet.
Het is helaas nog niet mogelijk om uw kind een paar uur, bijvoorbeeld voor de orthodontist,
af te melden. Voor deze redenen van absentie blijft de huidige procedure van kracht,
namelijk
telefonisch
op
nummer
020-4688880
of
via
het
mailadres
verzuim@cygnusgymnasium.nl
Wij willen met bovenstaande wijziging fouten voorkomen en de procedure voor u
vereenvoudigen. Scholen die ons voorgingen zijn enthousiast.
Met vriendelijke groet,

Thomas ter Hart
Conrector onderbouw

Cygnus Gymnasium
Vrolikstraat 8 - 1091 VG AMSTERDAM
T - 020 4688 880
E – t.ter.hart@cygnusgymnasium.nl
W- www.cygnusgymnasium.nl

Bijlage; Korte uitleg.

U vindt meer informatie op https://www.magister.nl/ziekmelden-door-de-ouder/
Hieronder staan de stappen die u dient te volgen bij een ziekmelding:
-

Inlog in Magister 6

-

Klikken op de knop

-

Klikken op de knop

-

De datum selecteren, plus een opmerking plaatsen..

-

Er kan één dag in ’t vooruit worden geselecteerd. Bij langdurige ziekte zal u
opnieuw een melding moeten doen.

-

, Afwezigheid

, rechtsboven

U dient in te loggen met gegevens die u van school heeft gekregen voor de ouders.
Wanneer u geen inloggegevens meer heeft, dan kunt u mailen naar
adm@cygnusgymnasium.nl.
Een adreswijziging kunt u tegenwoordig ook zelf invoeren in Magister. U hoeft dat niet
meer telefonisch of per mail aan ons door te geven.
Er kan alleen worden ziekgemeld voor vandaag of morgen. Op vrijdag alleen voor de vrijdag, op zaterdag kan er niet gemeld
worden en op zondag alleen voor maandag.
·Er wordt alleen een ziekmelding geregistreerd op rooster-uren.
Als er helemaal geen rooster-uren zijn wordt er geen ziekmelding geregistreerd. De ouder krijgt hiervan een melding.
·Er wordt alleen een ziekmelding geregistreerd op rooster-uren waarop nog geen andere reden is geregistreerd.
·Een ouder ziet de ziekmelding terug op het scherm Afwezigheid.
·De ouder kan een gedane ziekmelding niet zelf verwijderen. Hiervoor moet de ouder contact op nemen met de school (de
ouder krijgt voor het versturen een controle vraag).

