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Magister-Info
Algemene mededelingen
Magister draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en smartphone. Het is
toegankelijk via een browser.
Zie voor het gebruik van Magister de ‘Handleiding Magister’ onder ‘Documentatie’.
Er worden eisen gesteld aan de firmware- en browser-versie van het apparaat. Zie hiervoor
onder ‘Documentatie’: ‘Ondersteunende Browserversies / Firmware’.
Schoolmaster heeft zelf een internetsite met informatie over Magister. Ga hiervoor naar:
https://www.magister.nl/leerling-ouder/ .

Documentatie
Ondersteunde Browserversies / Firmware
Handleiding Magister
Handleiding Ouderavond in de app

Specifieke Mededelingen
Oudercontactavonden
Het is mogelijk om u als ouder/verzorger in Magister in te schrijven voor de
Oudercontactavonden. U ontvangt t.z.t. een uitnodiging per email waarin de werkwijze staat
beschreven.
N.b.: dit geldt alleen voor de zgn. “1e ouder/verzorger”
N.b.2: digitaal inschrijven kan zowel op een computer als op een tablet of smartphone en ook
in de Magister-app.

Digitale informatievoorziening (voor ouders-verzorgers)
Als school digitaliseren wij onze informatievoorziening. Het past bij het actuele gebruik van
e-mail en internet en het dringt de kosten van papier en drukwerk terug.
Het informatiebulletin verspreiden wij bijvoorbeeld per e-mail, maar u kunt van de
leerlingenadministratie ook andere e-mails ontvangen.
Wij verzoeken u uw emailadres ‘up-to-date’ te houden en eventueel te wijzigen of in te vullen
in Magister.

Huiswerk
Magister is niet ‘leidend’: de docent geeft in de les op wat het huiswerk is en voert dit dus
mogelijk ook in Magister in.

Rooster
In Magister wordt ‘in de agenda’ het rooster getoond. Het getoonde rooster op school op de
roostermonitoren en buiten school op internet is en blijft echter leidend!

Brief met inloggegevens voor Magister
Alleen ouders/verzorgers van “nieuwe leerlingen” die nog niet eerder een kind op de
Kalsbeek hadden (of hebben) krijgen een brief met inloggegevens per post toegestuurd. De
inloggegevens zijn namelijk automatisch geldig voor de ‘volgende kinderen’ uit hetzelfde
gezin. Leerlingen ontvangen via hun mentor hun inloggegevens voor Magister.

Opstarten Magister
In de browser
Via het internetadres (url / link) kalsbeek.magister.net zal het inlogscherm in uw browser
verschijnen:

Het is meestal mogelijk om een url/link op te slaan in de ‘favorieten’ van de betreffende
browser waarbij deze favoriet i.g.v. een tablet/smartphone apart ook in een ‘startscherm’ of
i.g.v. een computer op het bureaublad kan worden geplaatst. Hiermee is het opstarten van
Magister dus heel eenvoudig.

De app
Zoek in ‘Google Play’ (android) of de ‘App Store’ (iOS) naar Magister en installeer de app van
Schoolmaster B.V.
Actieve connecties afmelden
Dit kan bijvoorbeeld handig zijn als leerlingen hun account gedeeld hebben met andere
leerlingen, maar dit niet meer willen en dus willen deactiveren.
Door de actieve connecties af te melden wordt ervoor gezorgd dat een account op alle
andere ingelogde devices niet meer werkt tenzij opnieuw een wachtwoord wordt ingevoerd.
In de Magister App kan via het ‘menu > Mijn gegevens > Beheer account > Actieve
connecties > Alles afmelden’ er voor gezorgd worden dat er hooguit nog maar een korte tijd
op alle ingelogde devices gebruik van het account gemaakt kan worden zonder opnieuw in
te loggen. Pas in dit geval dus ook direct het wachtwoord aan!

Disclaimer
Nb: Er kunnen geen rechten worden ontleend aan getoonde cijferoverzichten.

Het opvragen van gegevens van leerlingen vanaf 18 jaar en ouder
Ouders / Verzorgers
Leerlingen kunnen vanaf 3 maanden voor de dag dat ze 18 jaar worden, in Magister
aangeven dat hun ouder(s)/verzorger(s) toestemming krijgen om hun gegevens in Magister
op te vragen.
Als dit niet gebeurt, kan een ouder/verzorger dus geen gegevens opvragen als de leerling 18
jaar is geworden.
Alleen de leerling zelf (en dus niet de leerlingenadministratie) kan dit in Magister instellen.
Dit is conform de huidige wet- en regelgeving.
Leerlingen
Vanaf 3 maanden voor de dag dat een leerling 18 jaar wordt, kan -alleen door de leerling
zelf- in Magister aan ouder(s)/verzorger(s) toestemming gegeven worden om in Magister
gegevens op te vragen. Dit kan op de volgende manier (beschrijving alleen voor browserversie op een computer):
Log in in Magister.
Klik (bijna) rechtsboven op ‘Instellingen’.
Klik dan onder in het scherm onder “Instellingen” op het vierkantje voor “Mijn ouders
mogen mijn gegevens zien”.
Hierna volgt de melding: “De instellingen zijn aangepast”.
Ouder(s) / verzorger(s) kunnen nu gegevens opvragen in Magister.
Raadpleeg hiervoor de handleiding.

Contact
-

-

Voor vragen of opmerkingen specifiek m.b.t. het gebruik van Magister kunt u een
email sturen naar magister@kalsbeek.nl .
Voor inhoudelijke vragen / opmerkingen m.b.t. de oudercontactavonden kunt u
afhankelijk van de locatie een email sturen naar:
o Locatie SPK: ouderavond_spk@kalsbeek.nl
o Locatie BRE: ouderavond_bre@kalsbeek.nl
Voor andere inhoudelijke vragen en/of /opmerkingen wordt verzocht geen email
sturen, maar de betreffende mentor, docent of adjunct-directeur op de gebruikelijke
manier te benaderen.
Als een gebruikersnaam of wachtwoord vergeten is of als het inloggen niet lukt,
raadpleeg dan de hierboven genoemde “Handleiding Magister”.

