Handleiding Magister voor ouders en leerlingen
Zowel leerlingen als ouders kunnen inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze
worden door de leerlingenadministratie aangemaakt en eenmalig verstrekt bij aanname van
de leerling. De gebruikersnaam bestaat uit de (bij ons bekende) initialen en de achternaam
aan elkaar vast. Met deze toegangscodes kunt u via de website inloggen op Magister. Hiermee
kunt u de cijfers van uw zoon/dochter inzien, uw NAW gegevens controleren, inschrijven
voor het docentenspreekuur en de absentieregistratie van uw zoon/dochter raadplegen. U
kunt zelf uw e-mailadres invullen/wijzigen.
Meest voorkomende problemen bij het inloggen:
Melding account is geblokkeerd:
-

-

Als te vaak een verkeerd wachtwoord wordt ingevoerd wordt het account geblokkeerd.
Het kan ook voorkomen dat een account wordt geblokkeerd als de laptop wordt
dichtgeklapt terwijl Magister nog open staat. Log éérst uit en sluit daarna pas de
laptop of computer af.
De leerling is 18 jaar geworden.

Oplossing: contact opnemen met de leerlingenadministratie. Deze kunnen het vinkje
uitzetten zodat de blokkade wordt opgeheven.
Wachtwoord is onjuist:
Een nieuw wachtwoord aanvragen door op de knop “geen toegang tot je account” te klikken
(zie beschrijving hieronder). LET OP: dit kan alleen als magister over een emailadres van leerling en/of ouder(s) beschikt). Hierdoor vervalt het eerder door
het OLZ afgegeven wachtwoord.
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Wachtwoord vergeten?
Klik dan op: geen toegang tot je account
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Gebruikersnaam invullen en klikken op “toesturen”:

Hieronder een voorbeeld van het mailtje wat Magister dan verzendt:
Beste…………
Deze mail is verstuurd, omdat er een aanvraag is gedaan om het wachtwoord voor Magister opnieuw
in te stellen. Gebruik onderstaande link om een nieuw wachtwoord in te voeren.
Wachtwoord wijzigen
Let op: deze link werkt eenmalig en is geldig tot …... Neem bij vragen of problemen contact op met de
applicatiebeheerder van de school.
Deze aanvraag is gedaan vanaf het volgende IP adres: ………

Door op de link te klikken kan het wachtwoord gewijzigd worden:
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