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Introductie 
 

In Magister 6 is alle belangrijke informatie te vinden, zoals cijfers, rooster, aanwezigheid. Deze 

handleiding is geschreven voor alle scholen die Magister gebruiken. Wat in Magister getoond wordt 

hangt af van de inrichtingskeuzes die door de school zijn gemaakt. Daardoor kan het voorkomen dat 

in de handleiding beschreven zaken niet terug te vinden zijn in Magister.  

Deze handleiding gaat over het algemeen gebruik van Magister. Voor ouders en leerlingen werken de 

functionaliteiten vaak hetzelfde, echter kunnen ouders en leerlingen verschillende 

Magisterinformatie zien, naar gelang de keuze van de school. Neem contact op met school voor 

vragen en opmerkingen. 

Magister voor leerlingen en ouders 

Inloggen  

 

De gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt door school. Wachtwoord kwijt? Vraag een 

nieuw wachtwoord aan middels de knop ‘’geen 

toegang tot je account?’’. Voorwaarde hiervoor 

is dat er een geldig emailadres aan het account 

gekoppeld is. Wanneer dit niet het geval is, kan 

er geen mail worden verstuurd en wordt er een 

foutmelding getoond. Neem contact op met 

school indien deze foutmelding in beeld komt 

of als de knop “geen toegang tot je account?” 

ontbreekt.  

 

Vandaagscherm 

 

Op het vandaagscherm wordt diverse actuele informatie getoond. De widget Vandaag toont het 

rooster voor vandaag. Het laatst behaalde cijfer zal op het vandaagscherm getoond worden in de 

widget Laatste cijfers. 

Druk op de knop Schermindeling om de indeling van het Vandaagscherm aan te passen. 
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Klik op het Magisterlogo om vanuit ieder scherm in Magister terug te keren naar het Vandaagscherm. 

Met de streepjesknop  kunnen menu’s worden in- en uitgeklapt.   

Mijn gegevens 

Druk op het Tandwiel om algemene gegevens in te zien en eventueel aan te passen (e-mailadres, 

mobiel nummer en wachtwoord). In dit scherm staan ook de NAW- en opleidingsgegevens.  
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Agenda 

Via de knop Agenda wordt het rooster van de komende 7 dagen getoond met eventueel opgegeven 

huiswerk. Druk op de knop Afdrukken om het rooster te printen. Selecteer in het tabblad Weergave 

de optie Huiswerk om enkel de lessen met huiswerk te printen. 

 

Klik op het tabblad Weergave om een andere dag te kunnen selecteren. Onder het tabblad Details 

staat alle informatie van de geselecteerde afspraak.  

 

 

Dubbelklik op een les voor extra informatie van de les zoals bijlages. Gemaakt huiswerk kan in dit 

scherm afgevinkt worden met de knop Huiswerk afronden. 

 

Aanwezigheid 

Binnen de module Aanwezigheid staan de registraties m.b.t. aanwezigheid. De huidige maand is altijd 

zichtbaar indien er registraties aanwezig zijn. Via het tabblad Weergave kan gefilterd worden op 

specifieke gebeurtenissen zoals te laat, absent of huiswerk vergeten. Met de filteroptie Weergave 

kan een totalenoverzicht weergegeven worden. Per gebeurtenis zal een totaalteller weergegeven 

worden. 
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Cijferoverzicht 

In het Cijferoverzicht staan de behaalde cijfers. Standaard worden de cijfers uit het huidige 

schooljaar en actuele cijferperiode getoond. Wissel via het tabblad Weergave om een andere 

cijferperiode te bekijken.  Klik op een cijfer voor meer informatie. De extra informatie zal rechts in 

het scherm getoond worden in het tabblad Details.  

 
 

 


