
Aan de ouder(s) / verzorger(s) van onze leerlingen 
 
 
 
Nieuwegein, 25 augustus 2022 
Kenmerk: OC/2022/011/hom 
Betreft:  ziekmelden via de Magister-app 
 
Beste ouder/verzorger, 
 
U kunt vanaf dit schooljaar uw kind ook ziekmelden via Magister. Dit is mogelijk via de Magister app 
of via Magister op uw laptop/pc. Het ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen en is direct voor 
de gehele dag. Voor alle andere absentiemeldingen zoals bijvoorbeeld doktersbezoek etc. dient u 
nog gewoon de standaardprocedure te volgen via een telefoontje naar de sectorpost of een mailtje 
naar hen. 
 
Het ziekmelden via de app is bedoeld voor reguliere ziekte. Wanneer u het idee heeft dat uw kind 
voor langere tijd afwezig zal zijn of als het om een coronabesmetting gaat willen wij u dringend 
verzoeken de ziekmelding via de sectorpost te laten verlopen. Een ziekmelding voor een leerling die 
een PTA-toets heeft dient ALTIJD telefonisch via de sectorpost te verlopen. 
 
Het voordeel van ziekmelden via Magister is dat u dit kunt doen op een voor u gelegen moment. Het 
is wel van belang dat u de ziekmelding voorgaand aan de dag van ziek zijn meldt, dus vroeg in de 
ochtend of bijvoorbeeld de avond ervoor. Achteraf ziekmelden behoort niet tot de mogelijkheden. 
 
U kunt enkel uw kind ziekmelden wanneer u onder hun eigen inlog gebruik maakt van Magister. 
Mocht het zo zijn dat u de optie ziekmelden niet ziet in uw app kan het zijn dat u via het account van 
uw kind in het systeem zit. Mocht dit het geval zijn kunt u via de magister@oosterlicht.nl nieuwe 
inloggegevens opvragen. 
 
Hoe werkt het? 
Wanneer u de Magister app op uw mobiele telefoon heeft geïnstalleerd, werkt het als volgt:  
 

 

mailto:magister@oosterlicht.nl


 
Gebruikt Magister via een laptop/pc, dan kunt u ook via het kopje afwezigheid in het menu uw kind 
ziekmelden. 
 
Hieronder vindt u nog even de algemene afspraken rondom het ziekmelden van leerlingen: 
 
Ziekmelden 
U meldt uw kind voor 8.30 uur telefonisch of per e-mail af bij de sectorpost. Afmelden doet u elke 
dag zolang uw kind ziek is. Vermeld hierbij de voor- en achternaam van uw kind, de klas en de reden.  
 
Ziekmelden via Magister kan alleen voor vandaag (liefst voor 8:00 uur melden) en/of morgen en voor 
de gehele dag. U doet dit via de optie aanwezigheid in de app of via internet. 
 
Ziek naar huis? Dan meldt uw kind zich af bij de sectorpost. Heeft uw kind die dag nog een toets, 
spreekbeurt, overhoring o.i.d. dan wordt hij/zij verwezen naar de coördinator leerlingzaken. U dient 
in de loop van de dag of uiterlijk de volgende dag het ziek-zijn van uw kind te bevestigen. 
 
Beter melden 
U meldt uw kind bij terugkeer telefonisch of via e-mail beter bij de sector. U mag uw kind ook een 
briefje meegeven voor de sector waarop staat dat hij/zij beter is.  
 
Ouders van de leerlingen die een toets of presentatie hebben op de dag dat zij ziek of absent zijn, 
moeten hun kind vóór 08.15 uur hebben afgemeld.  
 
Havo/vwo-onderbouw (1e fase) 
T. 030 – 600 48 20 of verzuim.1efase@oosterlicht.nl 
 
Havo/vwo-bovenbouw (2e fase) 
T. 030 – 600 48 20 of verzuim.2efase@oosterlicht.nl 
 
Vmbo 
T. 030 – 600 48 30 of verzuim.vmbo@oosterlicht.nl 
 
Wij hopen dat deze mogelijkheid de procedure rondom een ziekmelding ook voor u vereenvoudigt.   

 
Met vriendelijke groet, 
 
De Administratie  
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