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Zaandam, 19 maart 2020 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s), 
 
We hopen dat u en uw gezin in goede gezondheid verkeren. Nu alle leerlingen thuis zijn 
en leren op afstand, weten wij niet welke leerlingen ziek zijn. We zijn hiervan graag wel 
op de hoogte. We zijn bezorgd om iedereen en houden ook graag contact met de zieke 
leerlingen.  
 
Daarnaast geeft het ook duidelijkheid. Wij weten dan of een leerling actief mee kan doen 
aan het leren op afstand, door opdrachten te maken en in te leveren en of de leerling 
tijdens contactmomenten bereikbaar is. 
 
Een ziekmelding ontvangen wij graag wanneer de leerling niet meer in staat is om thuis 
aan school te werken. Mocht u of een van uw gezinsleden ziek zijn in verband met het 
coronavirus, dan zal school hierover via de GGD geïnformeerd worden.  
 
Ziekmelden ging bij ons op school altijd telefonisch. We kiezen er nu voor om dit digitaal 
via Magister te doen in deze periode. Ook nu moet u elke dag de ziekmelding doorgeven. 
 
Hieronder vindt u meer informatie.  
    
Ziekmelden via Magister-App 

• Magister 6 App dient geïnstalleerd te zijn op uw smartphone 
• Klik linksboven op het menu-icoon 
• Kies – Afwezigheid 
• Klik rechtsonder in het scherm op Melden 
• Volg de instructies op om het ziekmeldingsproces te voltooien 

 
Via de volgende link, kunt u bekijken hoe het werkt: https://vimeo.com/315874162 
 
Voor vragen over het doen van de melding of voor het inloggen in Magister kunt u ons 
een mail sturen naar info@zuiderzee-college.nl. Wij reageren dan binnen een dag per 
mail of bellen u terug. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Sandra Campos 
Directeur 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Bij gebruik van de app zijn de volgende zaken van belang:  

• Zolang uw kind ziek is, vragen wij u om dit iedere dag aan ons te melden. Ziekmelden kan alleen voor de 
betreffende dag of de dag erna. In het weekend werk dit anders. Op vrijdag kan er alleen voor vrijdag ziekgemeld 
worden. En als u uw kind voor maandag ziek wilt melden, dan kan dit op zondag of maandag. 

• U kunt de ziekmelding alleen doen via uw inlog, niet die van uw kind. 
• Om eventueel oneigenlijk gebruik door uw kind via deze App op uw smartphone te voorkomen, raden wij u aan om voor het gebruik v        

van een wachtwoord en telkens na een ziekmelding uit te loggen. 
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