
 

 

 

 

 

Ziek melden door ouders in Magister  

 

Magister is een applicatie (app) die u toegang geeft tot diverse gegevens van uw kind(eren).  

U heeft al toegang tot diverse functionaliteiten zoals onder andere de agenda (rooster) en 

absentie van uw kind. Vanaf maandag 24 augustus kunt u als ouder uw kind ook ziek melden 

via deze Magister app. U hoeft dan niet meer te wachten tot 08.00 uur om school te bellen. 

 

Hoe werkt het? 

 

Meld het ziek zijn snel en eenvoudig via Magister Web op uw PC of via de Magister App op  

uw smartphone. Ga naar Magister en log in met uw ouderaccount.  

 

•  Kies afwezigheid. 

•  Kies melden. 

•  Selecteer de datum van afwezigheid. 

•  Vul desgewenst een reden voor afwezigheid in. 

•  Kies versturen. 

•  Geef akkoord in het pop-up scherm.   

 

Belangrijk 

 

• Ziek melden via Magister is enkel mogelijk voor de huidige dag en/of de volgende dag. Is  

 uw kind langer ziek, dan moet u de procedure herhalen en uw kind opnieuw ziek melden. 

• Meldt u uw kind op een vrijdag ziek, dan kunt u enkel voor deze vrijdag ziek melden en  

 niet alvast voor maandag.  

• Ziek melden op zaterdag is niet mogelijk, pas op zondag kunt u voor maandag ziek melden.  

• Bij ziek melden op zondag, kan dit alleen voor maandag.  

 

Wanneer telefonisch ziek melden 

 

• Ziekmeldingen via Magister worden geregistreerd op ingeroosterde uren. Als er echter  

 geen roosteruren zijn of alleen een ‘geplande activiteit’ dan krijgt u een bericht dat  

 ziek melden via Magister niet mogelijk is. In dat geval moet u de ziekmelding telefonisch  

 doorgeven.  

• Wanneer uw kind langdurig absent is, vragen wij u dit telefonisch door te geven.  

• Ziek melden voor PTA-onderdelen (werk dat meetelt voor het eindexamen), schoolexamens 

 of examens moet nog wel telefonisch gemeld worden.  

 

Overige absenties 

 

Kortdurende afwezigheid vanwege een bezoek aan bijvoorbeeld een huisarts of orthodontist 

kan niet via Magister worden gemeld maar kunt u aanvragen door het aanvraagformulier 

kortdurend verlof op de website in te vullen. Het verlof- en betermeldingsbriefje komt 

daarmee te vervallen.  

https://merletcollege.magister.net/
https://www.magister.nl/leerling-ouder/hoe-werkt-magister-app-voor-ouders/
https://www.merletcollege.nl/ziek-beter-verlof/
https://www.merletcollege.nl/ziek-beter-verlof/


 

 

 

 

 

Contact over afwezigheidsmeldingen?  

 

• Ziekmeldingen kunnen niet door u zelf worden verwijderd (stuur hiervoor een e-mail  

 met de naam van uw kind, klas en dag naar receptie@merletcollege.nl).  

• Wanneer er geen melding meer wordt gedaan, gaan wij ervan uit dat uw kind beter is. 

• Steekproefsgewijs kunnen wij u bellen om de ziekmelding te controleren.  

 

Online ziek melden heeft onze voorkeur maar telefonisch ziek melden blijft altijd mogelijk.  

Bel hiervoor ’s ochtends voor 8.30 uur naar de centrale receptie van het Merletcollege,  

0485 336 336. 

 

Mocht u problemen ervaren bij de ziekmelding, dan kunt u natuurlijk altijd bellen met school.  

 

Bent u uw inloggegevens kwijt van Magister: mail dan naar magister@merletcollege.nl.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Via deze link kunt u een instructiefilmpje bekijken: https://vimeo.com/315874162 

 

mailto:magister@merletcollege.nl
https://vimeo.com/315874162

