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QRC Afwezigheid invoeren                   

Inleiding 

Als docent voert u  afwezigheids gegevens in door in het 

“Home”-scherm achter een lesuur te kiezen voor 

<Afwezigheid invoeren voor deze lesgroep>. Achter deze 

knop staat al aangegeven of de Afwezigheid is verwerkt 

of niet. 

 

Vanuit docentendashboard 

 
Achter een lesuur kunt u kiezen voor <Afwezigheid 

invoeren voor deze lesgroep>. Het vinkje of de helptekst 

geeft aan of de afwezigheid is verwerkt. 

 

Vanuit de Weekagenda 

 
Achter een lesuur kunt u kiezen voor <Afwezigheid 

invoeren voor deze lesgroep>. Achter deze knop staat al 

aangegeven of de Afwezigheid is verwerkt of niet. 

 

 

Afwezigheid invoeren 

Het tabblad Aanwezigheid registratie van het 

klassenboek opent zich. Dit scherm kan ook vanuit de 

Agenda geopend worden door bij een lesafspraak in het 

hokje linksboven te klikken. Tevens is het mogelijk om 

het betreffende scherm via het klassenboek te 

benaderen. (Groepen > Groep selecteren > Klassenboek) 

 

 
 

Beschikbare informatie: 

• In de titelbalk: Titel van de afspraak, datum, 

lesuur en lesgroep 

• Boven de tabbladen van het klassenboek het 

aantal leerlingen Aanwezig en Afwezig. 

• Leerlingen die niet op Aanwezig staan worden 

getoond in een gekleurde balk. 

• Leerlingen waarvoor al een melding aanwezig is 

worden getoond in een gekleurde balk met 

daarin vermeld de reden van de melding.  

• De gele driehoek is voorzien van een tooltip. In 

deze tooltip staat de absentie-opmerking van de 

betreffende leerling. 

• Door op het icoontje voor de leerling te klikken 

opent zich het opmerkingenscherm voor 

Opmerkingen – Vandaag voor lezen en/of 

invoer. 

• Door het plaatsen van de muis op de naam van 

een leerling verschijnt onderin het scherm een 

informatiebalk met foto. Tevens is daar te zien 

welke constateringen er vandaag al zijn voor 

deze leerling. 

 

Door op de naam van de leerling te klikken (1 of 

meerdere keren) wordt de constatering aangepast. Bij 

het selecteren van een reden van de constateringsoort 

[Telaat] of [Verwijderd] kan de tijd worden ingevoerd. De 

tellers bovenin het scherm passen zich steeds aan. 

 

Met de knoppen <Opslaan>, <Opslaan + Opmerkingen> 

en <Annuleren> worden de wijzigingen vastgelegd resp. 

geannuleerd.  

 

De knop <Opslaan + Opmerkingen> geeft de 

mogelijkheid om bij een melding een opmerking te 

plaatsen: 

 

 
 

Na het opslaan komt bovenin het scherm te staan: 

Constateringen opgeslagen om uu:mm  

 

Indien een melding resulteert in een maatregel, dan zal 

deze maatregel hier niet worden getoond. 

 

De knop <Terug> zorgt voor terugkeer naar de agenda of 

het “Home”-scherm. 

 

Afwezigheidsregistratie aanpassen 
Na het opslaan van de afwezigheidsregistratie wordt dit 

scherm als niet muteerbaar getoond. Als u nog  

wijzigingen wilt maken, moet u eerst op Wijzigen klikken. 

Hieronder het scherm in mutatiestand 


