
 

“Kijken wat 

voor huiswerk
ik heb? Dat  

staat gewoon 

in Magister.”

Download Magister  in 

Agenda
Waar en hoe laat je volgende les  
begint en hoe laat je uit bent.
 
Huiswerk
Welk huiswerk je moet maken of leren en  
wanneer de volgende toets is.
 
Afwezigheid
Wanneer je ziek was of te laat en wanneer je  
het huiswerk was vergeten.
 
Cijfer
Welke cijfers je voor alle vakken hebt gehaald.
 
Berichten
Of je een bericht hebt ontvangen van een docent.
 
Studiewijzers
Wat je de komende periode moet doen en waar 
je informatie kunt vinden.
 
Opdrachten
Welke opdrachten je nog moet inleveren.
 
Leermiddelen
Al je lesmateriaal online.
 
Bronnen
Documenten en digitaal materiaal.

Wat zie je in 
de App?

Met Magister heb je altijd toegang tot je 
agenda, huiswerk, cijfers, studiewijzers en 
digitaal lesmateriaal. Gewoon op je mobiel 
of op je computer. 

Via Magister kan de school snel  
en efficiënt met jou communiceren.  
En jij bent via Magister altijd op de  
hoogte van de laatste wijzigingen. 

En je ouders? Die krijgen een eigen  
account en zijn zo altijd op de hoogte van je 
behaalde resultaten en je rooster.

Veiligheid
Je wachtwoord en inlog krijg je via school. 
Geef je inlog nóóít aan anderen! Ook niet aan 
je vrienden. Inlog kwijt? Je school verstrekt je 
nieuwe gegevens.

Wat is 
Magister?



 

•  Altijd inzicht in je rooster, huiswerk en de 
laatste cijfers.

•  Online toegang tot je meest recente 
gegevens.

•  Huiswerk bekijken vanaf school, thuis  
of onderweg.

Let op: 
Geef je inlog nooit aan anderen, zodat je 
gegevens ook veilig blijven!

Voordelen 
Magister

Aan deze informatie kunnen geen rechten worden 
ontleend. Uitgave Magister mei 2020

“Als ik wakker word, 

open ik meteen Magister. 

Kijken of ik kan blijven 

liggen en welke boeken 

ik mee moet nemen.”

Ouders ontvangen aan het begin van het 
schooljaar een eigen Magister account, via de 
school. Zo kunt u direct helpen met het leren 
plannen van huiswerk. En niet te vergeten, uw 
kind feliciteren met alle behaalde cijfers.   

Dit kunt u met Magister: 
•  Helpen bij het plannen van huiswerk en  

toetsen ten opzichte van sport e.a.  
buitenschoolse activiteiten.

•  Inzicht in resultaten van uw kind(eren), óók  
als zij op verschillende scholen zitten.

•  U kunt zich gemakkelijk inschrijven voor een  
ouderavond. 

• Via het menu regelt u makkelijk de AVG-zaken voor  
 uw kind. Ook via de app.
•  Na uw toestemming kan een huiswerkinstituut 

toegang krijgen tot noodzakelijke gegevens van  
uw kind in Magister. 

•  Uiteraard hebben privacy en security onze  
hoogste zorg. 

Voor ouders
Spannend, je gaat naar de middelbare school. 
Er komt echt veel op je af! Op deze school 
wordt gewerkt met Magister. Met Magister 
kan je makkelijk je schoolrooster, je behaalde 
cijfers en je huiswerk handig en overzichtelijk 
terugvinden.

Geen dag  
zonder Magister

Alles overzichtelijk in de App

•  In de ochtend even checken of je eerste  
uur uitvalt.

•  Op school bekijken in welk lokaal je les begint. 
•  Na school even kijken welk huiswerk  

je nog moet maken en inleveren. 

Wel zo handig!

Magister - Leerling en Ouder


