Handleiding Magister 6
Design
De knoppen spreken waarschijnlijk voor zich. Het is mogelijk de indeling van het scherm naar eigen
inzicht aan te passen. Deze informatie wordt ook getoond bij de eerste keer inloggen in Magister 6.
Voor meer informatie zie onderstaande introductieschermen.
Op elk apparaat bruikbaar
Magister 6 draait (door HTML5) op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en smartphone. Het is
toegankelijk via een webbrowser.
Magister App
Via de Playstore of App Store is de Magister app voor uw smartphone te downloaden.
Inlogprocedure
Magister 6 is toegankelijk via de browser op https://lindecollege.magister.net. Op www.lindecollege.nl
staat ook een link naar Magister 6 rechts bovenin het scherm. Op het inlogscherm vult u uw
inlognaam en wachtwoord in. De ontvangen inloggegevens zijn eenmalig verstrekt en is de hele
schoolcarrière geldig.
Mogelijkheden
In Magister 6 is een aantal instellingen naar eigen voorkeur te kiezen. Met de inloggegevens voor
ouders kunt u schakelen tussen meerdere kinderen (uit 1 gezin) die bij ons op school zitten. Uiteraard
zijn de gegevens van cijfers, absenties en het dagelijkse rooster van de leerling te raadplegen. Ook is
opgave voor het ouderspreekmoment (de zgn. 10-minuten gesprekken) mogelijk.
Inloggen
Na het inloggen verschijnt een ‘Vandaag’-pagina, een soort homepage. 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:
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Hieronder volgt uitleg over elke functionaliteit.

Vandaag

Deze pagina is zelf vorm te geven via de knop ‘schermindeling’. Standaard staan alle mogelijkheden
hier op. Dat zijn: ouderavond (voor ouders), laatste cijfers, laatste gemiddelde cijfers, vandaag en
berichten. Het schermpje ouderavond (de ’10-minutengesprekjes’) is alleen zichtbaar als hiervoor een
uitnodiging is verstuurd. Bij berichten zijn de berichten te zien die naar ouders/verzorgers en
leerlingen gestuurd zijn vanuit Magister. Dit onderdeel gebruiken we op het Linde College (nog) niet.

Agenda

In de agenda staat het lesrooster. Hier staan de lessen van de leerling aangegeven in codes voor het
vak, de docent, de klas en het lokaal. Door op een les te klikken, komt er meer informatie
beschikbaar. 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.

Aanwezigheid

Hier worden de absenties, te laat komen en het vergeten van huiswerk/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 een goede 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.
Snelkoppeling naar webpagina
Bijvoorbeeld op een iPad: Type het webadres in de adresbalk van Safari.
Klik op ‘deel’ icoon links boven in de adresbalk.
Klik op toevoegen aan beginscherm

Handleiding Magister 6

2

De introductieschermen
Hieronder de introductieschermen Vandaag, Het overzicht, Het zijpaneel.
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Voor vragen kunt u mailen naar: oudersmagister@lindecollege.nl
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