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Handleiding Inschrijven Ouderavond 

U kunt zich voor de 10-minutengesprekken inschrijven via Magister.  

Hieronder volgt een korte beschrijving hoe de inschrijving in z’n werk gaat.  

• Log in op uw account van Magister. (let op dat u inlogt met uw ouder-account* en niet 
met een leerling-account!). U komt binnen op de Vandaag pagina.  

• In het linker menu klikt u op de knop Ouderavond (zie blauwe pijl).  
 

 
 

• Wilt u een docent spreken dan klikt u op Inschrijven (rechts bovenin).  
• U ziet nu een overzicht van de docenten van uw zoon/dochter. In dit scherm selecteert u 

de docenten die u wilt spreken; u kunt maximaal 2 docenten per kind spreken.  
• Vervolgens klikt u op "Volgende".  

 



• U komt nu in het scherm waar u uw voorkeuren kunt aangeven. U kunt een tijdwens 
invoeren.  
Vroeg, voor 20:00 (is tussen 16.00 en 20.00 uur)  
Laat, na 19.00 (is tussen 19.00 en 22.00 uur) 
Als u geen tijdwens invoert wordt u ingepland tussen 16.00 en 22.00 uur.  
We doen ons best u op het gewenste tijdstip in te plannen. 

• Om uw inschrijving definitief te maken, klikt u op "Inschrijven".  
 

 

 
 
 
Hoe weet u wanneer u een afspraak heeft? 

Ongeveer een week na de sluiting is uw afspraak, met tijdstip en lokaal, zichtbaar in 
Magister. Klik hiervoor wederom in het linker menu op "Ouderavond".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
*heeft u geen wachtwoord meer van uw ouderaccount of bent u deze vergeten, ga naar 
http://www.rembrandt-college.nl - Inloggen - Magister Ouders/Leerlingen en klik vervolgens in het 
inlogscherm van Magister rechts onderin op 'wachtwoord vergeten'. U ontvangt dan binnen een half 
uur een link om een nieuw wachtwoord aan te maken. 
Als u te vaak een foutief wachtwoord heeft ingevoerd, wordt uw account geblokkeerd en dient u 
contact op te nemen met de school (0318-509900). 


