Handleiding Magister 6

september 2018

Wat is Magister?
Magister is ons schooladministratieprogramma. Naast de basisregistratie van de leerling
gegevens verwerken wij hierin onder andere de behaalde cijfers, afwezigheid, huiswerk
en/of toetsen en het dagelijkse rooster van de leerlingen. Het programma is zo ingericht
dat wij alle ouder(s)/verzorger(s) via internet toegang kunnen geven tot deze gegevens.
Magister 6 draait (door HTML5) op alle devices: pc, Mac, Chromebook, tablet en
smartphone.
Met de inloggegevens voor ouder(s)/verzorger(s) kunt u schakelen tussen meerdere kinderen uit 1
gezin die bij ons op school zitten.
Inloggegevens kwijt?
Als u uw inloggegevens kwijt bent, dan kunt u een mail sturen naar oudersmagister@lindecollege.nl.
U ontvangt dan zo snel mogelijk uw inloggegevens via de mail.
Magister app
Via de Playstore of App Store is de Magister app voor uw smartphone te downloaden. U kunt deze
gebruiken door in te loggen met de door de school verstrekte inloggegevens.
Inlogprocedure
Magister 6 is toegankelijk via de browser op https://lindecollege.magister.net. Op onze website
www.lindecollege.nl wordt ook naar dit adres verwezen. U vindt daar bovenin het scherm de knop
Magister. De benodigde inloggegevens gelden de hele schoolcarrière voor alle kinderen uit een gezin.
Toelichting Magister 6
Na het inloggen verschijnt een ‘Vandaag’-pagina. Hier is het overzicht te zien van de belangrijkste
actuele zaken. Rechts bovenaan staat de naam van degene die is ingelogd. In het geval van een
ouder/verzorger staat erachter de foto en naam van uw kind(eren). Als u meerdere kinderen bij ons
op school hebt, kunt u daar de naam van het kind selecteren waarvan u de gegevens wilt zien. Links
op de pagina staat een kolom met icoontjes:

Vandaag
Deze pagina kunt u zelf vormgeven via de knop ‘schermindeling’. Standaard staan alle mogelijkheden
hier. Dat zijn: Ouderavond (voor ouders), laatste cijfers, laatste gemiddelde cijfers, vandaag en
berichten. In het schermpje ouderavond worden alleen de ’10-minutengesprekken’ gezet (andere
ouderavonden staan hier dus niet in!). Bij berichten zijn de berichten te zien die naar ouders en
leerlingen gestuurd zijn vanuit Magister. Dit onderdeel gebruiken we op het Linde College niet.
Agenda
In de agenda staat het lesrooster. Hier staan de lessen van de leerling aangeven in codes voor het
vak, de docent, de klas en het lokaal. Door op een les te klikken, wordt meer informatie zichtbaar.
Elke dag worden, waar nodig, roosterwijzigingen doorgevoerd in Magister. Het rooster voor de huidige
dag zoals u hier ziet staan is dus (in principe) kloppend.
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Aanwezigheid
Hier worden de absenties, te laat komen en het vergeten van huiswerk en/of boeken getoond. Wat u
wilt zien kunt u kiezen bij ‘Gebeurtenissen’. Hoe u het wilt zien kunt u kiezen onder de knop
‘Weergave’ (periodeoverzicht - totalen geeft u hierbij het beste overzicht). Hier kunt u deze
administratie ook inzien van voorgaande jaren.
Cijferoverzicht
Hier zijn de cijfers van de leerling te zien. Hier zijn 3 tabbladen:
•
•
•

Via ‘Details’ zijn de gemiddelde cijfers te bekijken en is te zien wanneer deze zijn ingevoerd.
Hier is ook de betreffende docent en andere informatie te zien.
Via ‘Berekening’ is te zien hoe het cijfer tot stand is gekomen. Welke toetsen hoe beoordeeld
zijn en hoe zwaar ze wegen.
Via ‘Weergave’ is te kiezen voor andere schooljaren en kunt u eventueel filteren op bepaalde
soort cijfers.

Digitaal ziekmelden
Wilt u uw kind ziekmelden voor school? Dit kunt u ook digitaal doen via Magister via de inloggegevens
van de ouder(s)/verzorger(s).
U kunt uw zoon/dochter ziek melden op de dag zelf en/of voor de dag erna. Zo hoeft u niet in de
telefonische wachtrij en kunt u zelfs een ziekmelding doen wanneer de school gesloten is. Voor meer
informatie over hoe u dit kunt doen, verwijzen wij u graag naar dit instructiefilmpje. Uiteraard kunt u
ook bellen met de school via (0561) 691 700. Ziekmelden is ook beschikbaar in de Magister app. In
de app doorloopt u dezelfde stappen.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ziekmelden kan alleen voor vandaag of morgen.
Bij ziekmelden op vrijdag, kan dit alleen voor vrijdag.
Ziekmelden op zaterdag is niet mogelijk.
Bij ziekmelden op zondag, kan dit alleen voor maandag.
De ziekmelding wordt alleen geregistreerd op roosteruren.
Als er geen roosteruren zijn, wordt hiervan een melding getoond.
Ziekmeldingen zijn terug te zien onder het knopje ‘Afwezigheid’.
Ziekmeldingen kunnen niet zelf worden verwijderd. Als een ziekmelding onjuist is geregistreerd,
mailt u dit dan naar balie@lindecollege.nl.

De ziekmelding geldt overigens niet voor het doorgeven van een bezoek aan de tandarts, huisarts etc.
Deze meldingen kunt u per mail doorgeven via balie@lindecollege.nl. Een briefje meegeven aan uw
zoon/dochter mag ook.
Legenda afwezigheid
Het merendeel van de afwezigheidscodes spreken voor zich. Wat betreft de registratie van huiswerk/
boeken vergeten het volgende:
BV staat voor boeken vergeten, HV voor huiswerk vergeten en HV* staat voor huiswerk én boeken
vergeten. Magister registreert het vergeten van lesmateriaal onder de noemer BV (boeken vergeten).
Naast boeken vergeten valt hier dus ook onder het vergeten van een pen, schrift, rekenmachine,
atlas, etc.
Registratie huiswerk/toetsen
Huiswerk en het opgeven van toetsen worden niet altijd in Magister geregistreerd. Hier zijn onder
andere studiewijzers voor gemaakt. Uw zoon/dochter blijft zelf verantwoordelijk voor de registratie
hiervan.
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Ouderspreekmoment (10-minutengesprekken)
Zodra er een uitnodiging is verstuurd voor een ouderspreekmoment (de zogenaamde 10-minuten
gesprekken) is deze optie tijdelijk zichtbaar in Magister. Voor meer informatie over de werkwijze
hiervan verwijzen wij u naar de handleiding die u kunt vinden op onze website. U vindt de data in
onze jaaragenda op de website. Zet deze data alvast in uw agenda.
Pushnotificatie cijfers
Het is mogelijk om een pushnotificatie te ontvangen als er een nieuw cijfer door de docent is
ingevoerd. Als u hiervan gebruik wilt maken, dan kunt u dit bij uw instellingen op uw mobiele telefoon
instellen.
Mochten er vragen zijn dan kunt u het beste uw vragen mailen naar oudersmagister@lindecollege.nl.
Heeft u liever persoonlijk (telefonisch) contact? Belt u dan op maandag, dinsdag of donderdag en
vraag naar de applicatiebeheerder (Ida Drent).
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