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Handleiding Magister 6 voor ouders en leerlingen
Magister 6 is een applicatie (app) die toegang geeft tot diverse gegevens van de leerling. Het geeft toegang
tot o.a.: Agenda (rooster) en absentie.
Magister 6 is te bereiken door rechtstreeks naar https://procollege.magister.net te gaan in de adresbalk in
één van de webbrowsers, zoals Chroome, Firefox, Internet Explorer.
Voor de goede werking van Magister 6 is het raadzaam de 1e keer in te loggen met behulp van een
webbrowser (zie de schermvoorbeelden op blz. 4 van deze handleiding).
De inloggegevens voor Magister worden de 1e keer door school verstrekt.
Wanneer u het wachtwoord vergeten bent, dan logt u in op het bovengenoemd internetadres.
Te volgen stappen ((zie de schermvoorbeelden op blz. 4 van deze handleiding):
1. Type uw gebruikersnaam klik daarna op volgende.
2. U komt nu in het scherm om uw wachtwoord in te voeren. In dit scherm kunt u ook een nieuw
wachtwoord aanvragen. Klik hiervoor op ‘wachtwoord vergeten’. U ontvangt een email van
Magister om het wachtwoord te ‘resetten’.
Belangrijk: magister moet wel op e hoogte zijn van uw emailadres. U kunt dit doorgeven aan
de administratie van uw school.
3. Mochten de genoemde stappen niet gelukt zijn dan kunt u een e-mail sturen naar
bemmel@procollege.nl. Per e-mail wordt een nieuw wachtwoord verstrekt.
Magister 6 op de mobiele telefoon:
U kunt Magister 6 als app gratis op uw mobiele telefoon downloaden.
Zoek in de App Store van uw mobiele telefoon naar Magister 6, download de app en volg stappen voor
het installeren:
iPhone – App store

Android - Google Playstore

Windows – Store

IBAN: NL 38 ABNA 058 40 594 77

Uiteraard kunnen leerlingen deze app ook op hun eigen mobiele telefoon downloaden, zodat ook zij het
rooster kunnen zien.
Volg onderstaande stappen om Magister 6 gebruiksklaar te maken op de telefoon:
iPhone – App store

Android - Google Playstore

Windows – Store

Uiteraard kunnen leerlingen deze app ook op hun eigen mobiele telefoon downloaden, zodat ook zij het
rooster kunnen zien.
Volg onderstaande stappen om Magister 6 gebruiksklaar te maken op de telefoon:
1.

2.

Type hier procollege

Klik op deze button
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3.

4.

Kies voor procollege.magister.net
In dit scherm heb je de ook de keuze
om het adres te onthouden.

Vul je gebruikersnaam en
wachtwoord in.
In dit scherm heb je de ook de keuze
om het adres te onthouden.
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Magister 6 op de computer/laptop:
Open de link in een willekeurige browser (Internet Explorer, Google Chrome) en u komt in het volgende
inlogscherm:
Scherm 1:

Scherm 2:

4

Bij de eerste keer inloggen bij Magister 6 krijgt u een rondleiding in het systeem over het
gebruik van Magister 6. Wij raden u aan om dit te doorlopen en goed te lezen.
Wilt u met het volgende bezoek deze tour niet meer doorlopen, dan kunt u kiezen om deze
tour niet meer te zien door een vinkje te plaatsen in het vakje “Tour niet meer tonen”:
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Ná het inloggen komt u op het ‘Vandaag scherm’, dat in één oogopslag de meeste actuele
gegevens in beeld brengt.
Tevens zie je aan de linkerkant van het scherm het beschikbare menu.
Het beschikbare menu bestaat uit:
-

Vandaag
Agenda
Afwezigheid
cijferoverzicht

In de magisterbalk is er ook nog een button waar je de beschikking over hebt.
Het is een button (herkenbaar aan het wieltje) waar de persoonlijke instellingen aangepast kunnen worden.
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