
Inschrijven 10-minutenoudergesprekken 

 

 Via Magister krijgen beide ouders een uitnodiging voor het  intekenen van  de 10-

minutenoudergesprekken. (Is uw actuele Email bekend bij school?) 

 Er kunnen maximaal 3 gesprekken per leerling worden aangevraagd. Niet 3 per ouder! 

 Minder gesprekken mag ook. 

 Voor het intekenen moet de ouder als “ouder” zijn ingelogd in Magister. Thuis staat wel eens 

de automatische inlog aan, vaak die van de leerling. De leerling ziet geen oudergesprekken! 

De ouder ziet rechtsboven in Magister de pasfoto’s van hun kind(eren). 

 Is uw kind ouder dan 18 jaar, dan moet deze u toestemming geven om in Magister te kunnen 

kijken. Pas dan ziet u de oudergesprekken! 

 Er kunnen geen voorkeursmomenten worden opgegeven. 

 
 Het streven is een rooster voor de ouders te maken met het ritme van 10-minutengesprek, 

10 minuten pauze, 10-minutengesprek. In uitzonderlijke gevallen, zoals familie 

omstandigheden mag u altijd bellen. Bij vragen kunt u de roostermaker bellen, 020-3052174 

 

Na inschrijving 

 Een docent wordt voor maximaal 16 gesprekken ingeroosterd. 

 
 De roostermaker telt na sluiting inschrijving het aantal aanvragen per docent, soms meer dan 

30 aanvragen. 

 Bij meer dan 16 aanvragen stuurt de roostermaker de lijst met alle aanvragen naar de 

betreffende docent. De docent maakt een keuze welke ouders op gesprek komen.  Het 

moment van inschrijven is hierin niet van belang. 

 De door de docent geannuleerde aanvragen worden door de roostermaker geschrapt. 

 Mocht hierdoor een ouder geen gesprek meer overhouden dan handhaaft de roostermaker 

minimaal één gesprek. 

 Na voltooiing van het rooster krijgt de ouder weer een mail met de link naar het rooster in 

Magister. 

 

 

 



Veel gestelde vragen 

 

Ik heb geen email ontvangen. 

 Is uw actuele emailadres bekend op school, mail uw goede adres naar 

magisterbeheer.mla@msa.nl 

 Kijk voor de zekerheid in de SPAM 

Ik zie geen ouderavond in Magister 

 Vaak lukt het niet op een telefoon of tablet. 

 Probeer een laptop of PC 

 Is uw kind ouder dan 18 jaar? Vraag hem of haar om toestemming. 

Ik wil die dag naar een concert, kan ik vroeg worden ingedeeld? 

 Om een mooi aanééngesloten rooster voor de ouders te maken kiest de school er voor om 

geen voorkeurstijd aan te laten geven. Alleen in uitzonderlijke gevallen mag u bellen. Denk 

bijvoorbeeld aan familie omstandigheden 

Ik heb drie gesprekken aangevraagd! Waarom heb ik maar één gesprek? 

 De roostermaker kan maar 16 gesprekken inroosteren. Het komt voor dat een docent meer 

dan 16 aanvragen krijgt. Er moet dan geschrapt worden. De docent maakt die keuze. 

Hierdoor kan uw aanvraag deels niet ingeroosterd zijn. De roostermaker zal altijd één gesprek 

handhaven.. 

Ik zie de docent van mijn kind niet in de lijst staan. 

 Het kan voorkomen dat een docent in de loop van het jaar tijdelijk niet inzetbaar is. Denk aan 

zwangerschapsverlof. 

 

 


