Handleiding inschrijven ouderavonden St. Aloysius College
Inschrijven kan alleen via computer en NIET via de mobiel of tablet



Start de internetbrowser
Type het volgende adres in: atscholen.Magister.net



U krijgt het volgende scherm:

Vul hier de gebruikersnaam en wachtwoord in die u via de email heeft gekregen. Deze worden eenmalig
verstrekt.
In de mail van november jl. heeft u deze inlogcode ontvangen.
Nadat u op inloggen heeft gedrukt opent Magister. In de meeste gevallen start eerst een ‘guided tour’. Deze kunt
u uitschakelen door ‘Tour niet meer tonen’ aan te klikken. Daarna zal Magister openen op het ‘Vandaag’
scherm.

Links in beeld ziet u een rijtje icoontjes waarmee u verschillende schermen kunt openen.
Het onderste icoon (‘blauw mannetje’, zie ook hieronder) is voor de ouderavonden. Door
hierop te klikken krijgt u het scherm waarop u de ouderavonden kunt vinden waarvoor u zich kunt
inschrijven.
Om in te schrijven drukt u op de knop ‘inschrijven’. Deze zit rechtsboven in de blauwe balk.
Een nieuw scherm zal openen. Indien er geen scherm opent, controleer dan of u pop-ups
heeft toegestaan.

Op het eerste tabblad (schoolpersoneel) kunt u de docent kiezen waarmee u een gesprek wilt.
U kunt hier voor maximaal 2 docenten per kind kiezen.

Op het tweede blad geeft u aan op welk dagdeel u beschikbaar bent. Indien de ouderavond op meerdere dagen
plaatsvindt en u bent op beide dagen beschikbaar, kunt u hier uw voorkeurs
dag aangeven.

Op het derde tabblad ziet u een samenvatting van uw inschrijving. Dit kunt u altijd nog eens bekijken. Wilt u de
inschrijving afzeggen dan kunt u dat ook hier doen door op de knop
‘Afzeggen’ rechts boven te klikken. Indien u uw keuze wilt wijzigen, bijvoorbeeld bij een docentenspreekavond,
dan dient u eerst op ‘afzeggen’ te drukken. Daarna kunt u het proces
van inschrijven opnieuw doorlopen.
Zodra het rooster is gemaakt kunt u via Magister zien wanneer u bent ingedeeld. De datum van publiceren staat
in de uitnodiging die u heeft ontvangen.

