Handleiding 10 minuten gesprekken!
Het inschrijven voor de 10 minuten gesprekken gaat via Magister.
Hieronder volgt een korte beschrijving hoe de inschrijving in zijn werk gaat.
Log in op uw account van Magister (NIET de leerlingaccount maar de ouderaccount).
U krijgt dan onderstaande pagina te zien.

U klikt dan in de blauwe balk “Tour beëindigen”. U ziet dan aan de linker bovenkant (in
zwarte balk) 3 horizontale streepjes staan met een pijltje naar rechts. Als u daarop drukt ziet
u links onderaan “Ouderavond” staan. Als u op de juiste avond klikt, ziet u onder de blauwe
balk de uitnodiging staan. Het kan ook zijn dat u bovenstaand scherm niet ziet en dan kunt u
gelijk de ouderavond aan kan klikken.
Zie onderstaande pagina.

Als u in de blauwe bovenbalk drukt op Inschrijven, komt u in het volgende menu:

Selecteer in dit scherm de docenten die u wilt spreken. Heeft u meerdere kinderen op
school, dan kunt u maximaal 2 docenten per kind aanvinken. Het kan voorkomen dat er
meerdere vak-docent combinaties in de lijst staan. Dit heeft te maken met (tijdelijke)
vervanging. Let er in dat geval op dat u de juiste docent selecteert. U kunt het vinkje
aanzetten onder het vet gedrukte woord “Gesprek”. Als u 2 docenten per leerling heeft
aangeklikt, drukt u in de blauwe balk op “Volgende”.
Bij de mentorgesprekken kunt u 1 docent per kind aanvinken.
U komt nu in het scherm waar u uw voorkeuren kunt aangeven:

Als u beide avonden beschikbaar bent, kunt u beide avonden aanvinken maar u kunt ook
toch de voorkeur voor een dag opgeven. Bent u maar 1 avond beschikbaar, dan zet u een
vinkje op de dag dat u beschikbaar bent. Zet dan het vinkje onder “voorkeur” aan op de
betreffende dag. Daarna kunt u een voorkeursplanning aangeven. Vroeg is tussen 18.30 –
20.00 uur en laat is tussen 20.00-22.00 uur.

Het rooster wordt automatisch gemaakt en probeert rekening te houden met alle
voorkeuren. Alleen kunnen wij helaas niet altijd gehoor geven aan voorkeuren i.v.m. met
het grote aantal ouders wat zich inschrijft (ook het moment van inschrijven heeft hier geen
invloed op).
Bij de mentorgesprekken kunt u geen voorkeur en voorkeursplanning (tijdwens) aanvragen.
Daarna klikt u weer op “Volgende” in de blauwe balk. U ziet dan een samenvatting van de
keuzes die u gemaakt heeft.

Vervolgens drukt u nog in de blauwe balk op “Inschrijven”; uw keuze is dan vastgelegd.
Voor de sluitingsdatum kunt u uw keuze nog wijzigen. U drukt dan op de toets “Afmelden”
in de blauwe balk. Dit betekent wel dat u zich weer helemaal opnieuw moet inschrijven.
Na het “Inschrijven” ziet u onderstaand overzicht. U kunt daarna weer uitloggen.

Als het rooster bekend is, kunt u weer inloggen met uw eigen account om het rooster te
bekijken. U ziet dan onderstaande pagina:

