Magister voor leerlingen en ouders
Inloggen
De gebruikersnaam en wachtwoord worden
verstrekt door school. Wachtwoord kwijt?
Vraag een nieuw wachtwoord aan middels de
knop ‘’geen toegang tot je account?’’.
Voorwaarde hiervoor is dat er een geldig
emailadres aan het account gekoppeld is.
Wanneer dit niet het geval is, kan er geen mail
worden verstuurd en wordt er een foutmelding
getoond. Neem contact op met school indien
deze foutmelding in beeld komt of als de knop
“geen toegang tot je account?” ontbreekt.

Vandaagscherm
Op het vandaagscherm wordt diverse actuele informatie getoond. De widget Vandaag toont het
rooster voor vandaag. Lessen met wijzigingen (blauw) of uitval (rood) zullen hier met kleur
weergegeven worden. Bij Berichten staan de laatst ontvangen berichten. Mededelingen van
school zullen bovenaan geplaatst worden. In de widget Notificaties staan belangrijke notificaties
die betrekking hebben op ELO opdrachten en activiteiten. Het laatst behaalde cijfer zal op het
vandaagscherm getoond worden in de widget Laatste cijfers.

Druk op de knop Schermindeling om de indeling van het Vandaagscherm aan te passen.
Klik op het Magisterlogo om vanuit ieder scherm in Magister terug te keren naar het
Vandaagscherm.
Met de streepjesknop

kunnen menu’s worden in- en uitgeklapt.

Mijn gegevens
Druk op het Tandwiel om algemene gegevens in te zien en eventueel aan te passen (e-mailadres,
mobiel nummer en wachtwoord). In dit scherm staan ook de NAW- en opleidingsgegevens.

Agenda
Via de knop Agenda wordt het rooster van de komende 7 dagen getoond met eventueel
opgegeven huiswerk. Druk op de knop Afdrukken om het rooster te printen. Selecteer in het
tabblad Weergave de optie Huiswerk om enkel de lessen met huiswerk te printen.
Via de plusknop kunnen persoonlijke- en planningsafspraken aangemaakt worden. De
planningsafspraak is bedoeld om huiswerk te plannen. Voor overige afspraken kan de
persoonlijke afspraak gebruikt worden.
Klik op het tabblad Weergave om een andere dag te kunnen selecteren. Onder het tabblad
Details staat alle informatie van de geselecteerde afspraak.

Dubbelklik op een les voor extra informatie van de les zoals bijlages. Gemaakt huiswerk kan in dit
scherm afgevinkt worden met de knop Huiswerk afronden.

Aanwezigheid
Binnen de module Aanwezigheid staan de registraties m.b.t. aanwezigheid. De huidige maand is
altijd zichtbaar indien er registraties aanwezig zijn. Via het tabblad Weergave kan gefilterd
worden op specifieke gebeurtenissen zoals te laat, absent of huiswerk vergeten. Met de
filteroptie Weergave kan een totalenoverzicht weergegeven worden. Per gebeurtenis zal een
totaalteller weergegeven worden.

Cijferoverzicht
In het Cijferoverzicht staan de behaalde cijfers. Standaard worden de cijfers uit het huidige
schooljaar en actuele cijferperiode getoond. Wissel via het tabblad Weergave om een andere
cijferperiode te bekijken. Klik op een cijfer voor meer informatie. De extra informatie zal rechts
in het scherm getoond worden in het tabblad Details.

Berichten
De berichten binnen de ELO worden bij ons op school alleen gebruikt voor de Mededelingen die
ook via de lichtkrant op school getoond worden. Mededelingen van school komen altijd
bovenaan en hebben een blauwe kleur in de inbox met als subtitel ‘Mededeling’ (zie afbeelding
hieronder).

