
 

Handleiding voor het digitaal inschrijven voor het ouderspreek-

uur.  

U ontvangt via e-mail een uitnodiging voor het ouderspreekuur met een link naar het inlog-

scherm van Magister. Ook kunt u naar de website van de school gaan: 

http://www.nuenenscollege.nl 

 

Let op! Voor het inschrijven voor de ouderavond logt u in met uw ouderaccount. Daar-

naast werkt het inschrijven voor de ouderavond alleen voor een laptop/PC (dus niet 

via de APP). 

 

1. Klik op het icoontje van Magister op de website: 

 
U komt dan in het aanmeldscherm van Magister 6. 

 

2. Log met uw ouderaccount in bij Magister. Als u inlogt met het account van uw kind, 

wordt het ouderspreekuur niet zichtbaar!! 

 

3. Kies het menu Ouderavond  

 
 

http://www.nuenenscollege.nl/


4. Klik op “inschrijven” (rechtsboven) of “afmelden” (als u geen inschrijving wilt doen) 

 
5. Vink de namen aan van docenten die u wilt spreken (maximaal 2 per leerling).  

 
 
Het kan zijn dat u als ouder een gesprek ziet met aan de linkerzijde een blauwgekleurde 
verticale lijn: 



 
Deze gekleurde blauwe markering betekent dat de bijbehorende docent de ouders graag 
wil spreken. Dit is een gespreksverzoek van de docent naar de ouders. De ouders wor-
den geacht aan dit gespreksverzoek te voldoen door dit gesprek aan te vinken.  

6. Klik daarna op “volgende” (rechtsboven bij 1) of op het tabblad dagdeel (2): 

 
 

7. In dit scherm kunt u niets invullen, klik direct op “volgende” of op het tabblad samenvat-

ting: 

 
 

1 2 

 



8. In dit scherm ziet u een samenvatting van uw keuzes, klik op de knop “inschrijven” om de 
inschrijving te voltooien  
 

9. Vervolgens kan men verder gaan met een ander onderdeel in Magister 6 of afmelden om 
Magister 6 te verlaten..  
 
 

Via de knop afmelden kunt u de hele afspraak afzeggen.  
Als u iets wilt wijzigen, klik dan op de knop afmelden. Klik daarna op de knop inschrijven om 
u opnieuw in te schrijven. Het kan zijn dat de knop inschrijven niet meteen weer actief is. Klik 
dan even op een ander menu (bijvoorbeeld vandaag) en ga dan weer terug naar het menu 
ouderavond. Nu is de knop inschrijven weer opgelicht en kunt u opnieuw inschrijven.  

 


