
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

Valkenswaard, dinsdag 26 november 2019 
 
 
Geachte ouder(s) / verzorger(s), 
 
Binnenkort sluiten we de eerste periode van het schooljaar 2019-2020 af. Dat is een goed moment om met 
elkaar terug te kijken. We leggen u graag de gang van zaken rond de spreekuren uit.  
 
Op maandag 2, dinsdag 3 en woensdag 4 december zijn er rapportvergaderingen. Die dagen is er een 
verkort lesrooster voor alle leerlingen. Houdt u daar rekening mee?  De niet-examenleerlingen krijgen 
trouwens alleen in juli nog een rapport op papier; nu dus niet. Vanaf vandaag is hun rapport (rapportcijfers 
en scores voor leertaakgedrag en inzicht) zichtbaar in Magister. 
 
Het spreekuur voor de ouders van leerlingen in klas 1g t/m 1w vindt plaats op woensdag 11 december, 
tussen 18:00 en 22:00 uur. Indien niet alle gesprekken van een docent op deze hoofdavond gepland kunnen 
worden, wijken we uit naar donderdag 12 december. We kunnen u helaas geen keuzemogelijkheden 
bieden. Wilt u beide avonden beschikbaar houden?  
 
U kunt zich vanaf dinsdag 26 november tot en met maandag 2 december 23:00 uur inschrijven voor 
maximaal twee gesprekken. Die inschrijving moet via Magister gebeuren. (Hoe dat werkt, staat op de 
volgende bladzijde.) 
Het kan zijn, dat de mentor van uw kind een gesprek met u wenselijk of nodig vindt. In dat geval ziet u in 
Magister een gespreksverzoek van de mentor staan.  Als u van die uitnodiging gebruik wilt maken, dan moet 
u de afspraak via Magister bevestigen. 
 
Uiterlijk vrijdag 6 december 17:00 uur krijgt u bericht dat u in Magister de afspraken (met tijdstip en lokaal) 
kunt zien. 
 
We vertrouwen erop u zo goed mogelijk geïnformeerd te hebben. Uw reactie is overigens altijd welkom. 
Met vriendelijke groet, 
 
K. (Karin) Janssen-Knabben, teamleider klas 1HV, jnk@sgweredi.nl 
T. (Toine) Hurkx, teamleider klas 1Vmbo, hrx@sgweredi.nl 
 

Samenvatting  

Wanneer is het spreekuur voor klas 1g t/m 1w? woensdag 11 december 

Wat is de uitloopavond? donderdag 12 december 

Wanneer start de inschrijving? dinsdag 26 november 

Wanneer eindigt de inschrijving? maandag 2 december 23:00 uur 

Wanneer lees ik de afspraken in Magister? uiterlijk vrijdag 6 december 17:00 uur 

Aan de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen in 
klas 1g t/m 1w  



  
 
 
 
 

 

Hoe kan ik een totaaloverzicht (‘het rapport’) zien van mijn kind? 
U kunt gebruik maken van de volgende link: 
https://weredi.magister.net/magister/#/cijfers/cijferoverzicht 
 
Let op: deze link werkt alleen op een vaste pc of laptop. U moet vervolgens eerst inloggen op 
Magister.  

 

 

Hoe kan ik me inschrijven voor het ouderspreekuur via Magister? 
Voor de ouderavond worden beide ouders uitgenodigd. Alleen ouder 1 (dit is de ouder bij wie de 
leerling woont) kan hiervoor inschrijven in Magister. Wij verwachten dat beide ouders samen op 
het ouderspreekuur komen. Indien u als ouder 2 apart naar de ouderavond wilt komen moet u 
zelf daarvoor een verzoek indienen bij de teamleider van uw kind. Pas dan kunnen wij u rechten 
geven om ook in te schrijven voor het ouderspreekuur. 
 

• Log in via weredi.magister.net met uw ouderaccount. 

• Kies het menu Ouderavond  

• Klik op inschrijven (rechtsboven) 

• Wanneer de mentor u uitnodigt voor een gesprek staat deze bovenaan, gemarkeerd met een 
blauw lijntje. Klik op verzoeken accepteren om deze afspraak te bevestigen of zet een vinkje 
bij de mentor/docent. 

• Kruis maximaal 2 namen aan per leerling van docenten/mentor die u wilt spreken. (Dit is 
inclusief het gespreksverzoek) Klik daarna op volgende (rechtsboven) of op het tabblad 
dagdeel.  Meerdere kinderen van één locatie kunt u nu meteen aangeven. 

• In dit scherm kunt u niets invullen, klik direct op volgende of op tabblad samenvatting. 

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

o LET OP: uw inschrijving wordt NIET verwerkt als u vergeet op de knop inschrijving te 
klikken. 

• Als uw inschrijving klaar is ziet u onder de kop: “ouderavond overzicht “ de naam van de 
betreffende ouderavond staan met daaronder de tekst ‘voorkeur opgegeven’ 
Dit betekent dat uw inschrijving goed is verwerkt.  

• Hierna kunt u voor een ander menu kiezen of uitloggen. 
 

Opmerkingen: 
• Afspraak afzeggen:   

o Via de knop afzeggen kunt u de hele afspraak afzeggen. 

• Afspraak wijzigen:  
o Klik op de knop wijzigen.  

U kunt nu keuzes toevoegen of wijzigen, klik op volgende en weer volgende en 
daarna op de knop wijzigen. 

• Inschrijven meerdere kinderen van dezelfde locatie:  
o De inschrijving van meer kinderen kunt u in één keer doen. Als u dit vergeet kunt u 

middels de knop wijzigen nog aanvullingen doen.  
 

Problemen of vragen? 
Raadpleeg het overzicht van veelgestelde vragen 

https://weredi.magister.net/magister/#/cijfers/cijferoverzicht
https://weredi.magister.net/
https://www.dropbox.com/s/pdxnkbpwjncah6e/Veelgestelde%20vragen%20OUDERSPREEKUREN%20%20dec%202015.pdf?dl=0

