Magister voor ouders

Wat is Magister?
• Magister is het schooladministratiesysteem van onze school
• In Magister kunt u de schoolloopbaan van uw kind volgen
• U vindt er onder andere:
• * de agenda
• * de cijfers
• * de aan-/afwezigheid
• * de administratieve gegevens
• * de ELO (Elektronische Leer Omgeving)
• * aanmelden voor de ouderavond

Inleiding
• Standaard voeren wij de moeder van een leerling op als 1e ouder.
Uitzondering: indien een leerling in geval van scheiding alléén bij
vader woont, wordt vader als 1e ouder opgevoerd.
• In geval van scheiding kan bij de mentor een aanvraag gedaan worden
om een kopie-rapport op te sturen naar de 2e ouder. Hiervoor is
toestemming van beide ouders nodig.
(in Magister staat u dan als “dubbel rapport” en niet als vader of
moeder)

Hoe krijg ik toegang tot Magister en hoe ziet
het er uit?
• Met behulp van de volgende dia’s leiden wij u rond door Magister.
• Wij hopen dat het duidelijk is, maar mocht u vragen hebben, stel ze
gerust.

Inloggen
• U krijgt zo meteen een brief met daarin de inloggegevens. Het betreft
een inlognaam en een wachtwoord.
• De inlognaam: alle voorletters en de achternaam van de 1e ouder
achter elkaar, zonder hoofdletters, punten, spaties en/of
middenstreepje.
• Het wachtwoord: is voor iedereen anders. Meteen na de eerste inlog
krijgt u de melding dat het wachtwoord is verlopen. Geef een nieuw
wachtwoord op, herhaal dit en u heeft toegang tot Magister. Bewaar
het door u opgegeven wachtwoord goed, u zult dit nodig hebben om
de verrichtingen van uw kind te volgen maar ook om u aan te kunnen
melden voor de oudergesprekken!

U krijgt bij de eerste inlog de gelegenheid om een “tour” door de schermen te volgen. Het geeft u een
idee van de mogelijkheden die u heeft met de diverse schermen. U kunt dit doen door op volgende te
klikken. Indien u dit niet wilt, klikt u op tour beëindigen of tour niet meer tonen.

Vandaagscherm: In dit scherm kunt u bij “naam kind(eren)” de gegevens van uw kind(eren)
raadplegen door middel van een klik op het pijltje naast de naam. Als u klikt op het “radartje”
naast de naam van de ouder, kunt u uw gegevens zoals e-mail adres en 06-nrs zelf wijzigen.
Naam
kind(eren)

Naam ouder

Wat kunt u raadplegen per onderdeel?
-> Door een klik op deze knop, ziet u óf alléén de icoontjes, óf ook de tekst erbij
-> Vandaag: Op het “vandaagscherm” ziet u o.a. het rooster van vandaag, de laatst gegeven cijfers en actuele berichten die de leerlingen
op school ook op de monitor zien
-> Agenda: Hier ziet u de agenda voor de komende week inclusief het huiswerk
-> Aanwezigheid: Hier staat alléén iets als uw kind les(sen) heeft gemist, uitgesplitst per maand.
-> Cijferoverzicht: Alle cijfers uit het lopende schooljaar staan hier vermeld.
-> Examen: Deze rubriek staat er alléén als uw kind dit jaar examen doet.
-> ELO: Indien een docent dit gevuld heeft, staat hier een planning van de leerstof (studiewijzer)
-> Deze rubriek is nu niet zichtbaar maar is gereserveerd voor de ouderavonden. 2x per jaar vinden de 10-minutengesprekken plaats.
Inschrijven voor de ouderavond gebeurt via Magister. U ontvangt hier te zijner tijd informatie over via de mail.

Wat moet ik doen als ik mijn wachtwoord niet
meer weet?
• Klik op “geen toegang tot je
account?”

• Voer uw gebruikersnaam in en klik
op toesturen en u krijgt een nieuw
wachtwoord in de mailbox.
!! Zorg er dus altijd voor dat uw email adres juist vermeld staat in
Magister !!

Tot slot
• Wij hopen dat deze korte instructie u helpt om snel en gemakkelijk met Magister om te
gaan.
• Deze instructie staat ook op onze website, onder het kopje Magister. Weet u het niet
meer allemaal precies, kijk hier dan eerst even op.
• Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord goed. Deze inloggegevens blijven de gehele
schoolloopbaan van uw kind(eren) geldig.
• Advies: Log binnenkort zelf een keer in en kijk alvast rond in Magister. Dan weet u hoe
alles werkt op het moment dat u zich aan kunt melden voor de 10-minutengesprekken.
• U kunt Magister bekijken op de computer, maar er is ook een app: Deze heet Magister 6.
• Uw kind(eren) heeft/hebben een eigen inlogcode voor Magister ontvangen. Zij hebben
andere rechten binnen Magister.
• Komt u er om welke reden dan ook niet uit, mail dan gerust naar
applicatiebeheermagister@dendron.nl. Wij zullen u dan zo snel mogelijk helpen.

