Inschrijven voor de CultuurMarathon
De inschrijving voor de CultuurMarathon gaat via de agenda van Magister. Inschrijven kan pas vanaf
het moment dat de inschrijving wordt geopend. Het inschrijven gaat het best op laptop of PC.
Stap 1. Ga in je agenda naar de datum van de Cultuurmarathon. Vanaf het moment dat de
inschrijving is geopend zie je daar de rondes staan waarvoor je je kunt inschrijven (eerder niet):

Stap 2. Dubbelklik op het lesblokje ‘Ronde1’. Er verschijnt een keuze-menu met alle workshops.
Als bij een workshop in de eerste kolom het woordje ‘gesloten’ staat is de inschrijving voor die
workshop vol. Maak een andere keuze. Als overal het woordje ‘gesloten’ staat dan is de inschrijving
nog niet geopend of hij is alweer gesloten. Stuur dan even een bericht naar Magister@cvogooi.nl

- Zie volgende bladzijde -

Scroll naar de workshop van je keuze en dubbel-klik daar op. Als je het goed hebt gedaan verschijnt
er een vinkje. Rechts schuift een groen tekstbalkje in beeld als bewijs dat de inschrijving is gelukt.

Klik linksboven in de blauwe balk om terug te keren naar je agenda. Dubbelklik vervolgens op het
lesblokje ‘Ronde2’ en maak daar ook je keuze:

- Zie volgende bladzijde -

Vul op die manier alle rondes in waar jouw klas aan meedoet (maximaal 4 rondes):

Heb je je vergist? Dubbelklik dan op de ronde die je wilt aanpassen en klik daar op het vinkje. Het
vinkje verdwijnt en je kunt opnieuw een keuze maken.
Als je teruggaat naar je agenda kun je controleren of je de juiste keuze hebt gemaakt.
Let op: soms is er niets veranderd en lijkt het of de inschrijving niet is gelukt. Dat kan wel eens
voorkomen. Log dan even uit en log opnieuw in. Als je opnieuw bent ingelogd moet het zeker wel
goed in je agenda staan.

Zorg voor bewijs!!
Als je zeker wilt weten dat je inschrijving goed wordt verwerkt maak dan meteen even een
screenshot zodra je klaar bent met inschrijven en mail die naar Magister@cvogooi.nl. Zet in de titel
van de mail het woord ‘Bewijs’ en je naam (voorbeeld: ‘Bewijs Jan de Vries’). Dan heb je bewijs voor
als er technisch iets misgaat (of als wij een fout maken). Zonder bewijs beslist het secretariaat wat er
moet gebeuren als er iets misgaat. Het tijdstip waarop deze mail is verzonden is ook van belang!

Lukt het niet of heb je een vraag?
Stuur dan meteen een bericht naar Magister@cvogooi.nl

