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Inloggen als ouder

U ontvangt als ouder/verzorger van de 
nieuwe school een eigen gebruikersnaam 
en wachtwoord voor een ouder-account 
(meestal een aantal weken na de start 
van het schooljaar).

Tip:
Kijk tot die tijd mee met uw kind 
met oog op de huiswerkplanning.
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Mijn gegevens (profiel)

Via 'Mijn gegevens' kunt u zelf uw 
gegevens aanpassen*.
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J.F. Abbing

Mijn acco 
Beheer a<

Naam
| J.F. Abbin

& Berichten
It Skod 17
8574 TV 1

03 Mededelingen cmailoudt

Mobiel n»
06-1234E

^ Studiewijzers

^ Opdrachten

| . — J
& Gegevens van Peter 

© Thema's

0910 V

= Mijn gegevens

Mijn account 
Beheer account

Naam
J.F. Abbmg

It Skod 17
8574 TV Bakhuizen

E-maüadrcs
emailooder^magister.nl

Mobiel nummer
06-12345678

E-mailadrcs 

emailouderCormagister.nl 

Motwel nummer

06-12345678|

+ O <3

V ' /
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Ouderavond

U krijgt via de school per e-mail de 
uitnodiging voor een ouderavond.

Via 'Ouderavond' in de app kunt u zich 
inschrijven* voor contact met een 
mentor of vakdocent.
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u»
J.F. Abbing
Peter van Dijk

Éi!] Agenda 

Huiswerk 

0 Afwezigheid 

«3 Cijfers 

Ed Berichten

Mededelingen

B

ê© Ouderavond

^ Studiewijzers 

^ Opdrachten 

© Mijn gegevens

ff©
^ Mentoravoncl

Ouderavond periode 3

Wanneer
maandag 25 jul. vanaf 20:00 uur 
dinsdag 26 jul. vanaf 18:00 uur

U heeft zich ingeschreven. Wijzigingen zijn nog 
mogelijk tot 21 juli 12:00 uur.

Informatie 
Wat u moet weten

BESCHIKBAARHEID

Kies uw beschikbaarheid 
ma 25-07 20:00 - 22:00, di

Geef uw voorkeur voor dagdeel 
en tijdstip 
Niet verplicht

DOCENTEN (mox. 9 totaal}

Lam Christiaan Mathieu - DOCENTEN
1 gesprek (max. 3)

Peter Gideon - DOCENTEN 
Geen selectie gemaakt
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Meerdere kinderen op het voortgezet onderwijs?

Als u meerdere kinderen op het voortgezet 
onderwijs hebt kunt u deze koppelen in uw 
ouder-account. Hierdoor kunt u makkelijk 
switchen tussen de gegevens van uw kinderen.

• Het koppelen doet u door op de profielfoto te 
klikken en dan door uw eigen naam aan te 
klikken. Daar klikt u op '+' om een kind toe te 
voegen.

• Bent u ingelogd via het account van uw kind, 
dan moet u bij het switchen van het ene naar 
het andere kind steeds opnieuw inloggen om 
de gegevens van het betreffende kind in te 
kunnen zien.
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< J.F. Abbing.
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Bijgev/erkl op 19-04 09 39
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Toestemming gebruik gegevens

In het kader van de privacywetgeving 
vraagt de school toestemming aan de 
ouders voor het gebruik van gegevens van 
uw zoon/dochter voor elk nieuw 
schooljaar.

Voor kinderen van 16 jaar en ouder geldt 
dat zij zelf deze toestemming geven.

De toestemming kan nu ook voor de 
corona sneltest worden gegeven.
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Annuleren Toestemming Opslaan I

f Peter van Dijk

Geef per onderdeel aan of de gegevens gebruikt 
mogen worden.

Meer informatie

Foto's op schoolwebsite © ®
Foto's en/of video’s in de nieuwsbrief 
van de school 0 O
Social Media © ®

Foto's en/of video's tijdens reizen 
of excursies © ®

Bewaren van gegevens voor reünie 0 O

Magister



Berichten

De mentor of vakdocent 
communiceert zaken rondom het 
welbevinden van uw zoon/dochter 
via berichten in Magister.

U kunt zelf instellen of u een melding 
wenst te ontvangen bij een nieuw 
bericht.

Dit doet u niet binnen de app zelf. 
Maar via uw smartphone 
'Instellingen', item 'Berichtgeving'.
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