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Voor alle schoolzaken kun je een app of een website gebruiken:

De Magister app 
Leerling of Ouder 
op je mobiel of 
tablet.

Magister Web 
op je PC, laptop 
of tablet.
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le keer inloggen in de app Magister Leerling doe je zo:

Je downloadt de app 
Magister Leerling in de 
App Store of Google Play.

Download in dc
V App Store ■ p* Goo^lc play

Log daarna in met je 
gebruikersnaam en 
wachtwoord. Deze krijg je
van je school.
7e ouders krijgen 
eigen inloggegevens.

Y 14:35-r

Authenticate

Magister.

Goedemiddag,
Kies je school om in te loggen.

1R1

T 14:36

Authenticate

1 Magister. 1

1 Goedemiddag, |

Vul je wachtwoord in

ifil Demo VO mos

© 7654 mos

a ï*

O Wachtwoord vergeten
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Als je je wachtwoord bent vergeten of het moet veranderen:

Ben je je wachtwoord kwijt? Vraag een reset-link aan om 
opnieuw te kunnen inloggen en je wachtwoord aan te passen.

Zie je de 
loginpagina 
van je school 
of die van 
Magister?

I
UÊ Gebruik de mogelijkheden voor
■ wachtwoordherstel zoals aangegeven in 
Bh de portal van de school. Het zal lijken op

r ■.i:
. Magister

Voer je gebruikersnaam in. 
Klik bij het volgende scherm 
op 'Wachtwoord vergeten'.

Je ontvangt een e-mail met een 
verificatiecode. Kopieer de code en log 
hiermee in. Verzin een nieuw veilig
wachtwoord en 
sla deze op (bijv. in je 
digitale kluis).

i

Maak kennis met Magister- mei 2022 Magister,



Dit kun je allemaal in de App Magister Leerling:

In het hoofdmenu kun je 
snel wisselen naar een ander 
onderdeel in Magister.

Agenda 

^ Huiswerk 

0 Afwezigheid 

cD Cijfers 

Ê3 Berichten

‘Sd Mededelingen 

3 Studiewijzers 

^ Opdrachten

Leermiddelen
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Weergave van de app op je telefoon:

In de app zit zelfs een mooie dark modus. 
Deze kun je in de app selecteren.
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Dit is je Agenda in de app:

Je ziet altijd het rooster 
met je lessen en andere 
afspraken in Magister.

Bij de les staat het 
huiswerk en of je 
eventueel een toets hebt.

Maak kennis met Magister - mei 2022

Huiswerk

Toets

Magister



Dit is je Huiswerk in de app

Overzicht
Al je huiswerk wat je (nog) moet maken.

f 09 26 -""O
Huiswerk.!<
Week 16
Deze weck >

1 Maandag 18 april

lichamelijke opvoeding
Maken opdrachten hoofdstuk 5 <as91 6 rekenen
Leren+lezen paragraaf 4

«aa

1 . Frans (HuSwerlT)

1 8 Maken opdrachten paragraaf 6.1

1 Dinsdag 19 april

rekenen
Lezen paragraaf 4

^Huiswerk)

l ; handvaardigheid H1 .1l
Leren paragraaf 5.2

Engels
Leren+lezen paragraaf 2.1

^Hwswerk^

1 Woensdag 20 april

3
techniek
Lezen hoofdstuk 4

^Huswcrk)

4
geschiedenis
Lezen hoofdstuk 52

(Huiswerk^'

8 economie
Maken opdrachten hoofdstuk 1

O

1 DnnWarrlnn 71 nrvril
^Lpezo weck
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Huiswerk gemaakt?
Klik dan op het schuifje Afgerond'.

T 09 26

< Lesinformatie.

Tentamen 1
Ingevoerd zaterdag 26 juni 13:54 1

Gewijzigd zaterdag 26 juni 13:54 1

Huiswerk is afgerond.

Leren+lezen paragraaf 4

V

Magister.



Dit zijn je Cijfers in de app

Bekijk je laatste en 
al je cijfers in Magister.

Je kunt een melding* 
krijgen bij een nieuw cijfer.

W 09 2?A * 09 28
—1

f = Laatste ciffors. l< Alle cijfers. 1

wiskunde 6.6
•

Geblokkeerde kolom 05 07 Periode VG

Nederlands 7.2verzorging 5.9 lort* 16-B6
Geblokkeerde kolom “ 28-06

Duits 8,8 69
techniek . 7.1 toet» 26 09
Geblokkeerde kolom 23-06

foei»
8.3 7.0

tekenen 8.5
Geblokkeerde kolom 21-06

Engels 9.0 8,0
rekenen 9,1
Geblokkeerde kolom 19-06 geschiedenis

lor»
6.0

OS-06 7.0

Nederlands 7.2
Geblokkeerde kolom °‘ '6-06 aardrijkskunde 8.6

72-05 7.3

muziek 6,3 wiskunde 6.6Geblokkeerde kolom ‘ 14-06 05-07 6,5

lichamelijke opvoeding 9.1 biologie 5.3 7.0Geblokkeerde kolom ‘ 12-06 toef* 24 OS

klassieke talen 6,8 economie
toets

5.2 6,6
Geblokkeerde kolom " 09-06

muziek 6.3
handvaardigheid 9.1 toets 14 06 6,4
Geblokkeerde kolom * 07-06

tekenen
toets

8.5
21-06 7,2

Alle cijlcrs
L __________ A

wB»-?Taa5ï=
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Dit zijn je Berichten in de app:

Via de app kun je communiceren met je 
klasgenoten, docenten of met je mentor.

Y 0930

I < Mappen Postvak IN

Simon Cnossen (LH4D) 
Oefenen wiskunde

D. van Mierden (DM) 
Passer meenemen morgen!!!

2

09 30

Annuleicn Nieuw bericht

Johcj ■

JA Johanna Aalberts

JB Johanna Baljet

JB Johan Bruinirtg

JH Johannes van der Haak

JM Johanna Melles

'Joha' Johan Johannieters

q W e r t y u i o p

a s d f g h j k 1

o z x c v b n m <3

123 spatie volgende

©

Ook kun je een melding* krijgen bij een 
nieuw bericht zodat je nooit iets mist.

09 29
Dinsdag 19 april

Cnossen. Simon: Oefenen wiskunde 
Yo JoiZullen we vanmiddag om 15:00 uur 
afspreken in de mediatheek om nog even n. 
Wiskunde to kijken?Grccti,Simon ?
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Dit zijn je Mededelingen in de app:

De school plaatst soms ook 
nieuwsberichten in Magister.
Deze kun je bij Mededelingen lezen.

09 30

Johanna Aalberts
Klas Llö

Hl!] Agenda 

& Huiswerk 

0 Afv/ezigheid 

cD Cijfers

Ea Berichten

Mededelingen 

^ Studiewijzers 

& Opdrachten

Leermiddelen

Bronnen
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D. van Mierden
Oefenen Schoolmusical

C. Wolsma
ELO inloop uur

Beheerder
Kantine dicht vanaf 14:00 uur!

Bijgtwerkt op 19-0*1 09 32

Magister



Dit zijn je Bronnen in de app:

Sla al je schooldocumenten 
op in de Bronnen van Magister, 
zodat je er altijd bij kan.
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& Thema's

M. Over deze app 

CO Uitloggen

09:32

= Bronnen

Mijn ELO-documenten

Gedeelde documenten

Portfolio documenten

Projectdocumenten

Prullenbak

.ii

Magister



Dit zijn je Studiewijzers in de app:

Docenten maken een 
Studiewijzer zodat je snel alle 
belangrijke lesstof en de 
planning direct bij de hand 
hebt.

Kijk dus naast je huiswerk ook 
altijd goed in Studiewijzers.

^(>9:34

= Studiewijzers.

BRUG l - Tweede wereldoorlog

Fruïtvliegjes
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Dit zijn je Opdrachten in de app:

In het startscherm krijg je een 
melding als je een nieuwe 
opdracht hebt of als je bijna 
een opdracht moet inleveren.

Een opdracht inleveren doe je 
via Magister Web. Dat is dus 
niet via je mobiel maar via de 
PC, laptop of tablet.

ÉD Agenda

0 Afwezigheid 

Cijfers

Ea Berichten 

<33 Mededelingen 

^ Studiewijzers

Opdrachten

ÊBW Leermiddelen

C: Bronnen

Openstaand

Wl - Vergelijkingen
Inlevcren voor 29-10-2021 17:00

Werkstuk Geschiedenis
Inleveren voor 24-07-2022 14:00

Bilgc.vcrSd op 19-04 09:35
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Dit zijn je Leermiddelen in de app:

Al je digitale lesmateriaal kun je 
vinden en gebruiken onder de 
optie Leermiddelen.

Bekijk in dit scherm ook welke 
schoolboeken je in bezit hebt.

m

0

&

m

CD

Agenda

Huiswerk

Afwezigheid

Cijfers

Berichten

Mededelingen

Studiewijzers

Opdrachten

Leermiddelen

Bronnen
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09:36

Vandaag

Leermiddelen.

Biologie & verzorging voor jou 2e dr. vmbo kgt delen 4-6 ePa...

Bijgewerkt op 19-04 09:36

Controle

Magister



Dit zijn je Mijn gegevens (profiel) in de app:

Bij 'Mijn gegevens' kun je jouw
NAW-gegevens en je klas zien.
• Hier kun je ook instellen of je 

Magisterberichten door wilt 
laten sturen naar je e-mail.

• Vanuit hier beheer je ook je 
account op de speciale 
Accountpagina.

• Als je verhuist, geef je dat door 
aan de schooladministratie. Als 
zij het verwerkt hebben wordt 
je nieuwe adres zichtbaar in 
Magister.
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Storingen

Werkt Magister niet zoals het normaal zou doen?
Check dan zelf even op magister.nl de algemene storingenpagina 
via het menu 'Leerling/Ouder'. Dan weet je of er aan gewerkt wordt.
Moest je nétje opdracht inleveren en er is een storing?
Laat het je docent dan weten met een screenshot.
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2FA instellen

Als de school dit wenst, kun je ook
een twee-staps-verificatie* instellen.

Je moet dan naast je gebruikersnaam 
en wachtwoord ook een speciale 
tokencode invoeren. Deze tokencode 
kun je op je mobiel koppelen.

21 Maak kennis met Magister-mei 2022 *) De beschikbaarheid van deze functionaliteit wordt bepaald door de school zelf. Magister.



Veilig gebruik

Deel je inloggegevens niet met anderen, 
ook niet om je pauzemoment, uitval van 
lessen of laatste uur in te laten zien door 
vrienden/familie in een andere klas.

Gebruik de agendadeelfunctie 
(cloudagenda) om je agenda met familie 
en vrienden te delen. Dan kunnen ze 
veilig een beperkte versie van jouw 
Magister agenda zien in hun eigen 
agenda.
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Dit is je startscherm via Magister Web

Je ontvangt je inloggegevens 
(e-mail of leerlingnummer) en 
wachtwoord van de Magister 
beheerder op je school.

24 Maak kennis met Magister - mei 2022 Magister.



CloudAgenda 1 zo stel je het in

Leerling: je agenda delen met vrienden binnen en buiten school

Mijn gegevens.

n Q Agenda delen ©
f

' Gebruik deze URL om je in andere apps te abonneren op je Magister agenda

O

•■vebcal-iVmaoister.net aoi.icalendar.,feeds/23ddf4fb-0f8a-40d0-S29f-84. O
Vernieuwd op 7 |uli 2021 om 09:43

Belangrijk: Je agenda app kan achterlopen. Gebruik Magister om op 
roosterv.ijzigmgen te controleren Deel deze link alleen met mensen die jouv. 
agenda mogen zien. Details worden beperkt weergegeven Je kunt de link 
vernieuwen om de huidige link ongeldig te naken

Link vernieuwen Delen stoppen
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CloudAgenda 2 (zo ziet het eruit via Android)

september 2021

O
® GS -JP

(o*.**,

Agenda

Mddrxj

= Scptembe' - Q. O :

14 30-1&

11 09

O september

w D w 0

V ^ 8 1

m
V ƒ

C*45

o

• DGS JP

4S • OU LM

*T 30 • «NE MK

V 4S • V NA SS

ij 30 • ‘ EN - LU

• 4 30 • WIA JH O
S
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