Ouderavond in Magister
Inschrijven werk het best via laptop of PC, en NIET via de mobiel. Op sommige tablets
werkt het niet goed.
Ga naar Magister via de link https://cvotgooi.magister.net en log in met uw eigen
gebruikersnaam en wachtwoord (dus NIET met de inloggegevens van uw zoon of dochter)
Als er door uw school een ouderavond wordt georganiseerd wordt in het Magistermenu de knop
'Ouderavond' getoond. Deze knop verschijnt alleen als u als ouder daadwerkelijk voor de
ouderavond bent uitgenodigd. Als u de knop niet ziet, terwijl u zeker weet dat er een avond is
georganiseerd kan het zijn dat alleen uw partner is uitgenodigd.

U heeft de mogelijkheid om u in te schrijven door op 'inschrijven' te klikken. Als u geen gebruik
wilt maken van de ouderavond kunt u zich afmelden door op 'afmelden' te klikken.

Als u zich wilt inschrijven volg dan zorgvuldig alle stappen door steeds uw keuze te maken en op
‘volgende’ te klikken.
- Lees verder op bladzijde 2 –

Kies de mentor of docent(en) en klik op volgende:

Vervolgens: als u kunt kiezen uit meer dan één dagdeel, kies dan éérst het dagdeel en geef daarná
uw voorkeur ‘vroeg’ of ‘laat’. Klik daarna weer op volgende:

Let op: de inschrijving is pas opgeslagen als u in de laatste stap op ‘inschrijven’ heeft geklikt:

- Lees verder op bladzijde 3 –

Als u alles goed heeft ingevoerd wordt de inschrijving bevestigd:

Het dagdeel (middag of avond) wordt hier niet vermeld, maar als het tijdstip van uw voorkeur
klopt is de inschrijving goed verwerkt.
Als u zich bedenkt en voor een andere docent wilt inschrijven of een andere voorkeur heeft dan is
dit mogelijk, zolang de inschrijftermijn niet is verstreken. Klik dan eerst op ‘afmelden’. Dan kunt
u zich daarna opnieuw inschrijven.

Bekendmaking:
Zodra de ouderavond is ingedeeld kunt u op dezelfde plaats zien waar en hoe laat u bent
ingedeeld:

Vragen over deze handleiding? Stuur een mail naar
Magister@cvogooi.nl

