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1.1. Inloggen / wachtwoord kwijt
De gebruikersnaam en wachtwoord worden verstrekt door school. Wachtwoord kwijt? Vraag 

een nieuw wachtwoord aan middels de knop ‘’Wachtwoord vergeten’’. Deze is zichtbaar 

nadat de gebruikersnaam is ingevoerd. Er moet wel een geldig e-mailadres gekoppeld zijn 
aan het account.
Na het inloggen kunt u de gegevens inzien van uw kind welke geselecteerd is in de 
menubalk. Indien u meerdere kinderen op school heeft, kan er in hetzelfde account 
gewisseld worden tussen de kinderen. Klik op de naam van uw kind bovenin de menubalk 
om te wisselen naar een ander kind. 

1.2. 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. 
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1.3. Mijn gegevens 

Druk rechtsboven op het Tandwiel achter de naam om algemene gegevens in te zien en 

eventueel aan te passen (e-mailadres, mobiel nummer en wachtwoord). In dit scherm staan 

ook de NAW-gegevens. 

Druk op de naam van uw kind om de NAW- en opleidinggegevens van uw kind te zien. 
Ook vindt u hier het Toestemming gebruik gegevens. 

Leerlingen van (bijna) 18 jaar en ouder krijgen de optie Mijn ouders mogen mijn

gegevens zien. 

Tot 16 jaar vult u als ouder de Toestemmingen in voor uw kind. Uw kind kan de ingevulde 

Toestemming gebruik gegevens zien. Vanaf het moment dat uw kind 16 jaar is, mag hij/zij de 

toestemming zelf invullen/wijzigen.

Magister zal bij een gebruiker die zelf de toestemmingen mag invullen/wijzigen een pop-up 

scherm tonen indien er sprake is van: 

- Een nieuwe toestemmingsvraag, of 

- Een overgang naar een nieuw schooljaar (na 1 augustus). In dit geval moeten 

bestaande Toestemmingen gecontroleerd worden, of 

- Toestemmingsvragen die niet beantwoord zijn.  
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1.4. Agenda 

Via de knop Agenda wordt het rooster van de komende 7 dagen getoond met eventueel 

opgegeven huiswerk. 

Klik op het tabblad Weergave om een andere dag te kunnen selecteren. Onder het tabblad 

Details staat alle informatie van de geselecteerde afspraak.  
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1.5. Afwezigheid

Binnen de module Afwezigheid staan de registraties m.b.t. aan- en afwezigheid. 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. 
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1.6. Cijfers

In het Cijferoverzicht staan de behaalde cijfers. Bij de eerste keer openen wordt het scherm 

Laatste cijfers getoond. Dit scherm toont de 25 laatst behaalde cijfers. Door te klikken op de 

knop Uitgebreide weergave 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.  

De groene kolommen berekenen een cijfer, meestal door een gemiddelde van cijfers te 

berekenen. Afhankelijk van de inrichting van de school, kan het zijn dat er ook andere 

groene, berekende kolommen worden getoond, zoals bijvoorbeeld een maximum kolom die 

het hoogste behaalde cijfer berekend. Door de kolom te selecteren, komt rechts in het 

tabblad Berekening in beeld waar de onderliggende cijfers en wegingen getoond worden. 

De H in het paarse icoontje geeft aan dat de kolom herkansbaar is.  
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ELO 

Onder het menu ELO bevindt zich een submenu met de onderdelen Studiewijzers en
Opdrachten. Hieronder zal elk onderdeel beschreven worden.

1.7. Studiewijzers 

In het overzicht worden alle studiewijzers en projecten weergeven waar een koppeling mee 

is. In de kolom ernaast wordt het vak getoond waar de studiewijzer of het project betrekking 

op heeft. 

Aan de rechterkant kan gekozen worden tussen een overzicht van actuele studiewijzers en 

projecten of studiewijzers en projecten uit het archief. Daarnaast kan er nog op vak worden 

gefilterd. Klik op een studiewijzer om de inhoud van de studiewijzer te bekijken. 
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1.8. Opdrachten 

Het opdrachtenoverzicht opent standaard met openstaande opdrachten. Dit zijn opdrachten 

waarvoor nog iets ingeleverd dient te worden. In het menu Weergave kan gefilterd worden 

op vak, leerjaar en status (Openstaand, Ingeleverd, Beoordeeld). 

Klik op een opdracht om extra details in te zien en om de opdracht digitaal in te leveren. 

De algemene informatie staat bovenaan. Titel, uiterste inleverdatum en indien van 

toepassing een inlever- en beoordelingsdatum met bijbehorende beoordeling. Rechts kan 
een versie geselecteerd worden om details te bekijken en docentopmerkingen te lezen. 
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