
 

 
 
 
 

Procedure ziekmelden via Magister                                                  
 
 
U kunt een ziekmelding van uw zoon/dochter voor 8.15 uur via het ouderaccount van Magister doorgeven.  
Het ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen en is direct voor de gehele dag.  
Wanneer uw kind een PTA-toets heeft, dient u een ziekmelding altijd telefonisch door te geven. 
 
Het ziekmelden via Magister gaat als volgt:  

1. Kies Afwezigheid en klik op Melden.  
2. Selecteer de datum en voer desgewenst een opmerking in.  
3. Klik rechtsboven op versturen en geef akkoord. Op dat moment is de ziekmelding verwerkt.  
 

 
 

• Ziekmelden kan alleen voor vandaag en/of morgen; 
• Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor de vrijdag;  
• Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag; 
• Ziekmelden voor zaterdag en zondag is niet mogelijk;  
• Bij meerdere dagen ziek, meldt u uw kind dagelijks ziek;  
• Eventueel kunt u aanvullende informatie vermelden in het opmerkingen vak.  

 
Bij langdurige absentie wegens ziekte verzoeken wij u vriendelijk via de mail verzuim.vianen@oosterlicht.nl of 
telefonisch 0347 - 32 56 20 contact met ons op te nemen. 
 
Als u meerdere kinderen bij ons op school hebt, is het uiteraard van belang dat u de ziekmelding bij de juiste 
leerling opgeeft. In Magister kunt u bovenaan switchen tussen de kinderen die bij ons op school zitten. Als dit in 
de app van Magister niet mogelijk is, dan adviseren wij u om de app te verwijderen en opnieuw te downloaden. 
Hierna moeten al uw kinderen zichtbaar zijn in Magister. 

 
Absentiemeldingen zoals bijvoorbeeld doktersbezoek kunt u niet doorgegeven via het ouderaccount van 
Magister. Wij zien graag dat dergelijke bezoeken zoveel mogelijk buiten lestijd worden gepland.  
Wanneer dit niet mogelijk is, kan u dergelijke absenties van te voren, bij voorkeur via 
verzuim.vianen@oosterlicht.nl of telefonisch 0347 - 32 56 20 (vóór 8.30 uur) doorgeven.  
Hiernaast is het mogelijk uw kind absent te melden met een (blauw) briefje. Deze zijn op school verkrijgbaar.  
 


