Ziek en afwezigheid melden
Ziekmelding voor schooltijd via de Magister App
Als uw zoon of dochter ziek is, meld dit dan voor 8:30 via de Magister App bij ons. U kunt dit als
ouder/verzorger alleen zelf doen. Uw kind is hiervoor niet gemachtigd.
Klik in de Magister App op het menu-item 'Afwezigheid', klik rechts onderaan op 'Melden' en
doorloop de volgende schermen.

Scherm 1: Geef aan of u uw kind voor 'vandaag' of 'morgen' ziek meldt en geef eventueel bij
'Opmerking' een toelichting. Vanuit privacy overwegingen vragen wij u hierbij niet de aard
van de ziekte te benoemen. Waar nodig kunt u dit met de mentor van uw kind bespreken.
Scherm 2: Als alles correct is ingevuld klikt u op 'Gereed' en rechtsonder aan op 'Melden'. Magister
zal vervolgens vragen of u akkoord gaat met het ziekmelden van uw kind.
Scherm 3: Zodra u heeft bevestigd, ziet u direct in het 'Afwezigheidsscherm' terug dat uw kind ziek is
gemeld.
Ziek naar huis
Als uw zoon of dochter ziek naar huis toe gaat, meldt hij/zij dat bij de onderstaande persoon:
Aanspreekpunt afwezigheid
Praktijkonderwijs
Schijndel VMBO B1, KB1, TK1, B2 en K2
Schijndel VMBO T2, T3 en T4
Schijndel VMBO B3, K3, B4, K4
Schijndel Havo en VWO brugklas
Schijndel Havo en VWO 2 t/m 6
Sint Michielsgestel

Bij wie
Toezichthouder
Leerlingcoach: mevrouw J. Kuipers
Leerlingcoach: mevrouw I. Verhoeven
Leerlingcoach: de heer J. Vermeltfoort en S. van der Kieft
Brugklasaula toezichthouder: mevrouw E. van Heesch
Mediatheek
Leerlingcoach: Antonet Swinkels
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Voor alle leerlingen geldt dat er vanuit school altijd telefonisch contact met de ouders / verzorgers
wordt opgenomen. Wij vragen toestemming om de leerling naar huis (of ander opgegeven adres) te
sturen. Nadat uw kind veilig thuis is, neemt u telefonisch contact op met de school (073 820 0400).
Wij zorgen vervolgens voor de ziekmelding in Magister. U kunt dit terugzien in de app bij
afwezigheid.
Les op Afstand
Indien een leerling in verband met Corona preventief thuis moet blijven maar wel online lessen kan
volgen, is er geen sprake van een ziekmelding. Wij vragen u ons hierover telefonisch te informeren
via telefoonnummer 073 820 0400. Wij zorgen voor de registratie in Magister zodat voor docenten
zichtbaar is dat uw kind online kan deelnemen aan de les.
Andere afwezigheid
Andere afwezigheid buiten ziekte meldt u telefonisch bij de school via telefoonnummer 073 820
0400.
Meerdere dagen ziek
De eerste ziekmelding wordt genoteerd als ‘Z’ in het schoolsysteem Magister. Na de eerste melding
is geen vervolgmelding meer nodig. Wanneer een leerling na de eerste dag niet in de les verschijnt,
zal een docent een ‘N’ in Magister noteren als ‘niet aanwezig’.
Beter melden
Zodra uw zoon of dochter weer naar school gaat, meldt hij / zij zich beter door middel van een geel
betermeldbriefje (ondertekend door de ouders / verzorgers). Het gele betermeldbriefje wordt
ingeleverd bij de toezichthouder in brugklasaula (leerjaar 1) of in de mediatheek (leerjaar 2 t/m 5/6)
voor vwo/havo en bij een van de leerlingencoaches bij het vmbo (zie schema onder kopje “Ziek naar
huis?). Na ontvangst van dit betermeldbriefje worden eventuele rode absentiemeldingen (AN) met
terugwerkende kracht veranderd in ziek (ZI). De betermeldbriefjes zijn verkrijgbaar bij de
leerlingencoach (vmbo Schijndel en locatie Sint-Michielsgestel) of het Meldpunt in de Mediatheek
(havo en vwo Schijndel).
Vragen?
Heeft u vragen of komt u er niet uit? U kunt ons op werkdagen vanaf 08.00 bereiken op
telefoonnummer 073 820 0400.
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