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1. Inleiding
Op dit moment zijn er veel leerlingen die hun lessen niet op school mogen volgen vanwege klachten
die bij Corona passen, zoals hoesten of een snotneus. Onder normale omstandigheden zouden die
leerlingen met die klachten natuurlijk nooit thuisblijven, maar nu kan het even niet anders. Veel
scholen zijn in staat die leerlingen toch bij de les te betrekken, bijvoorbeeld online via Microsoft
Teams. Met de online deelname indicatie in Magister is het duidelijk dat deze leerlingen niet afwezig
zijn, maar de les op afstand online volgen. Een leerling die de les op afstand volgt is in Magister
zichtbaar met een blauw video-icoon:
Door deze indicatie weet de docent precies welke leerling in de klas verwacht moet worden en welke
online. Dit vereenvoudigt de registratie van absentie en presentie en geeft de docent de mogelijkheid
gericht het online gedeelte van de les voor te bereiden als er leerlingen de les online gaan volgen.
U kunt online deelname aan lessen instellen via Zermelo wanneer u een dynamische roosterkoppeling
met Zermelo heeft. Als u die niet heeft dan kunt u de online deelname instellen via Magister Desktop.
Beide werkwijzen zijn te combineren mits er goede communicatie is tussen degene die de meldingen
in Magister verwerkt en de roostermaker.

Handleiding Online deelname aan lessen – versie 1.1 - Oktober 2020

3

2. Online deelname instellen via de dynamische koppeling
Wanneer u een dynamische roosterkoppeling met Zermelo heeft dan kunt u in Zermelo handmatig
leerlingen indelen in een apart segment om aan te geven dat deze leerlingen de lessen online volgen.
Hoe u dit precies moet doen kunt u nalezen in de handleiding van Zermelo.
! TIP: Wanneer u op deze manier aangeeft dat leerlingen online deelnemen dan heeft dat als voordeel
dat de online indicatie correct blijft bij roosterwijzigingen. Immers bij deze methode wordt de indicatie
aangeleverd door het roosterpakket.
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3. Online deelname instellen via Magister Desktop
Online deelname kan in Magister Desktop ingesteld worden via het aanwezigheidsoverzicht op basis
van Agenda.

In het overzicht selecteert u eerst links de leerlingen van wie u de online deelname status wilt
wijzigen. Vervolgens klikt u op ‘Online les’ in de menubalk, waarmee een wizard zichtbaar wordt.

In de wizard kunt u een start- en einddatum kiezen. En kunt u middels het vinkje aangeven of u de
online les indicatie aan of uit wilt zetten. Na ‘Voltooien’ wordt bij alle lessen op de dagen vanaf de
begindatum t/m de einddatum bij de geselecteerde leerlingen de indicatie ‘online deelname’
toegevoegd (of verwijderd). De ‘online deelname’ wordt niet gezet op andere afspraken, alleen op
lessen.
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3.1.

Omgaan met roosterwijzigingen

Wanneer u via Magister Desktop online deelname instelt, dan wordt door de wizard bij iedere les van
de geselecteerde leerlingen de online indicatie toegevoegd. Wanneer er daarna nog een wijziging in
het rooster plaatsvindt, er wordt bijvoorbeeld een les toegevoegd of vervangen, dan zal die nieuwe les
niet automatisch voor die leerling weer de indicatie overnemen.
! Wanneer u wel een dynamische roosterkoppeling heeft met Zermelo, maar u de werkwijze voor
instellen via Magister Desktop volgt omdat die beter past bij uw processen, dan kunt u dit als volgt
oplossen: Degene die verantwoordelijk is voor de ziekmeldingen en die nu ook de online deelname
indicaties zet, kan de wijzigingen qua online deelnames doorgeven aan de roostermaker. Die kan
diezelfde online deelnames ook invoeren in het roosterpakket, waardoor de indicaties ook bewaard
blijven bij roosterwijzigingen.
! Wanneer u geen dynamische roosterkoppeling heeft met Zermelo dan raden we aan om na
roosterwijzigingen de online deelnames te controleren en eventueel opnieuw te zetten. Het maakt de
wizard niet uit of er al online deelnames op lessen staan in de geselecteerde periode. Als er dus een
enkele les geen online deelname indicatie heeft voor een leerling, dan kunt u rustig de hele dag
selecteren en de online deelname weer zetten.

3.2.

Voorbeelden

De moeder van leerlinge Petra belt naar de school omdat ze vanwege verkoudheid thuis moet blijven.
Via het aanwezigheidsoverzicht op basis van Agenda selecteert u dan Petra en klikt u op de knop
‘Online les’ in de menubalk. U controleert of de startdatum vandaag is en past die eventueel aan. U
kiest ervoor om de einddatum op volgende week vrijdag te zetten. Het vinkje ‘Online les’ is gezet en u
klikt op ‘Voltooien’. Nu staan bij alle lessen van vandaag tot en met volgende week vrijdag videoicoontjes bij Petra. Bij de lessen voorbij volgende week vrijdag staan geen video-icoontjes want dat is
voorbij de gekozen einddatum. Tegen de moeder van Petra zegt u nog dat ze weer moet bellen als
Petra langer thuis blijft of eerder weer naar school komt.
De moeder van Petra belt een paar dagen later weer: Petra is klachtenvrij en komt weer naar school.
Via het aanwezigheidsoverzicht op basis van Agenda selecteert u Petra weer en klikt u weer op de
knop ‘Online les’ in de menubalk. U controleert weer of de startdatum vandaag is en past die
eventueel aan. U kiest als einddatum exact dezelfde einddatum (volgende week vrijdag uit het
voorbeeld hierboven). Nu zet u het vinkje ‘Online les’ uit. U wilt nu namelijk weer normale
aanwezigheid instellen bij lessen die de online indicatie hebben. U klikt op ‘Voltooien’. De online les
indicatie is nu uitgezet bij alle lessen van vandaag tot en met de ingestelde einddatum (volgende week
vrijdag). De video icoontjes die op die dagen bij de lessen van Petra stonden zijn nu weer weg.
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4. Weergave van online deelnames
4.1.

Weergave van online deelname voor de leerling

De leerling ziet in Magister Web en in de Magister App een blauw video-icoontje bij de les(sen) waar
hij/zij online verwacht wordt aan deel te nemen.

4.2.

Weergave van online deelnames voor docenten

Docenten zien in Magister Web en in de Magister App in de leerlingenlijst bij de les een blauw videoicoontje bij leerlingen die online deelnemen aan de les.

Handleiding Online deelname aan lessen – versie 1.1 - Oktober 2020

7

4.3.

Weergave van online deelnames in Magister Desktop

In Magister Desktop worden online deelnames van leerlingen op twee plaatsen getoond.

Online deelnames worden getoond in het aanwezigheidsoverzicht op basis van Agenda, waar deze ook
ingesteld kunnen worden.

Online deelnames worden ook getoond in de Agenda van de leerling in Magister Desktop. Daar
kunnen deze echter niet aangepast of ingesteld worden.
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5. Veelgestelde vragen
5.1.

Kan ik de online deelname ook per les instellen?

In Magister Desktop bestaat op dit moment geen mogelijkheid om online deelnames per les in te
stellen. Via een dynamische koppeling met Zermelo zou dat wel moeten kunnen. Bekijkt u eventueel
de handleiding Zermelo.

5.2.

Een online deelname die ik ingesteld heb is weg, hoe kan dat?

Wanneer u een online deelname instelt via Magister Desktop, dan wordt die online deelname gezet
voor de lessen die op dat moment in het rooster staan. Als er een les bijkomt of vervangen wordt, dan
krijgt deze niet automatisch een online deelname. Bij roosterwijzigingen moet u daarom de online
deelnames controleren en eventueel herstellen.

5.3.

Hoe herstel ik een weggevallen online deelname?

U kunt in Magister Desktop eenvoudig dezelfde leerlingen selecteren en via de Wizard ‘Online les’ de
online deelname indicatie voor een reeks dagen weer zetten. Het is geen probleem dat er voor die
leerling al online deelnames bij lessen staan in die reeks dagen.

5.4.

Hoe kan ik voorkomen dat online deelnames wegvallen?

Als u de beschikking heeft over een dynamische roosterkoppeling met Zermelo, dan is dat de beste
manier om te voorkomen dat een online deelname wegvalt vanwege een roosterwijziging. U voert dan
in Zermelo de online deelnames (ook) in zodat het roosterpakket daar rekening mee houdt.
Als u geen dynamische roosterkoppeling met Zermelo heeft, dan raden we aan om het
aanwezigheidsoverzicht op basis van agenda te controleren na het doorvoeren van roosterwijzigingen.
Als u dan online deelname indicaties mist kunt u die eenvoudig herstellen.

5.5.

Wordt er een Teams-link aangemaakt bij online deelname?

Er wordt niet automatisch een Teams-link aangemaakt wanneer u instelt dat een leerling online
deelneemt aan een les. Magister kan niet bepalen of een Teams-link gewenst is voor een les.
Wel kan de docent nu al bij de voorbereiding van de les zien dat er leerlingen online deel gaan nemen.
De docent kan dan dus bepalen of hij via Teams de leerlingen bij de les wil betrekken en dan zelf een
Teams-link aanmaken.

5.6.

Kan ik ook aangeven dat een docent online deelneemt?

Nee, er kan niet aangegeven worden dat docenten online aan lessen deelnemen.

5.7.

Ik zie bij aanwezigheid geen online deelnames, hoe kan dat?

De online deelnames worden uitsluitend getoond bij het aanwezigheidsoverzicht op basis van Agenda
en niet bij het aanwezigheidsoverzicht op basis van lesuren. Wilt u deze functionaliteit gebruiken, dan
raden we u aan om daarvoor gebruik te maken van het aanwezigheidsoverzicht op basis van Agenda.
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5.8.

Hoe verwijder ik online deelnames?

In het aanwezigheidsoverzicht op basis van Agenda in Magister Desktop selecteert u de leerlingen die
niet langer online deelnemen, maar weer gewoon naar school komen. Vervolgens klikt u op ‘Online
les’ en nu zet u het vinkje ‘Online les’ in de Wizard uit. U kiest een begin- en einddatum en als u dan
op ‘Voltooien’ klikt dan wordt de indicatie bij de geselecteerde leerlingen op die dagen verwijderd. Dit
betekent dus dat de docent de mogelijkheid heeft om voor de leerlingen die online deelnemen iedere
vorm van presentie of absentie te registreren.

5.9.

Kan het zijn dat mijn video-icoon niet blauw is?

Ja. In Magister Desktop kan dat voorkomen. De standaardkleur is blauw, maar soms wordt een andere
kleur gekozen als de achtergrond een kleur heeft die in combinatie met een blauw icoon minder
duidelijk is. U ziet dan bijvoorbeeld een wit icoon.

5.10. Wordt de online indicatie automatisch verwijderd bij ziekmelding?
Nee. Bij ziekmelding wordt niet automatisch de online deelname indicatie verwijderd.

5.11. Ik zie online deelnames alleen bij lessen, hoe komt dat?
Op dit moment ondersteunen we in Magister Desktop alleen het instellen van online deelname bij
lessen en KWT. Alle andere typen worden op dit moment nog niet ondersteund om technische
redenen.
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