
   
 

Handleiding Eduarte – Ziek melden via Eduarte door de ouder/verzorger 
 
In het Eduarte Ouderportaal kunt u uw zoon/dochter ziek melden als hij/zij nog minderjarig is. 
Hieronder wordt uitgelegd hoe u dat doet in het Eduarte Ouderportaal. 
Is uw zoon/dochter achttien jaar of ouder? Dan kan hij/zij zichzelf ziek melden via het Eduarte 
Studentenportaal. 
 
1. Ga naar het Eduarte Ouderportaal via ouders.roc-teraa.nl.  

 

 
 
Log in met de gegevens die u van ons hebt ontvangen. 

 
2. Als u bent ingelogd, ziet u het dashboard voor zich.  
 

  
 
In het menu aan de linkerkant staat de naam van uw zoon/dochter (als meer kinderen in het gezin 
op ROC Ter AA zitten, ziet u meerdere namen). In het midden van het scherm is uw zoon/dochter 
ook zichtbaar met naam en foto. Klik op de naam van het kind dat u ziek wilt melden. 

 
3. Klik op de knop ‘Presentie’ in het menu aan de linkerkant. 
 

 
 
4. U krijgt een aantal nieuwe menu-opties te zien. Klik op ‘Overzicht’. 
 

 
 
5. Rechtsboven in het scherm staat de knop ‘Absentie toevoegen’. Klik daarop. 
 

 

https://teraa-ouder.educus.nl/


   
 
 

6. U krijgt een scherm te zien waar standaard de reden voor afwezigheid is ingevuld (Ziek). Er 
staat ook al een datum en tijd ingevuld. De datum die hier staat is de datum waarop u dit invult 
en de tijd betreft het eerstkomende volle uur. Deze datum en tijd kunt u aanpassen. 
Enkele voorbeelden: 
- U wilt de avond ervoor uw zoon/dochter ziek melden > Pas dan de datum aan naar de 

datum waarop uw zoon/dochter thuis blijft. En vul bij de tijd de tijd in die ligt vóór het 
eerste lesuur. U kunt daar ook 08:00 uur invullen, dan is dat altijd goed. 

- U meldt uw zoon/dochter ziek in de ochtend voordat de eerste les heeft plaatsgevonden 
> De datum en tijd hoeven dan niet aangepast te worden. 

- U meldt uw zoon/dochter ziek nadat de eerste les al heeft plaatsgevonden > De datum 
hoeft u niet aan te passen. Vul bij de tijd de tijd in die ligt vóór het eerste lesuur. U kunt 
daar ook 08:00 uur invullen, dan is dat altijd goed. 

 

 


