Beste ouders/verzorgers,
Vanaf maandagmiddag 11 mei 2015 kunt u gebruik maken van een nieuwe
versie van Magister: Magister 6
Magister 6 heeft een heel nieuw design. De knoppen spreken waarschijnlijk
voor zich. Voor een korte uitleg verwijzen wij naar Afbeeldingen 1, 2 en 3
onderaan deze brief. Deze informatie wordt ook getoond als u voor de eerste
keer inlogt in Magister 6. In Magister 6 kunt u een aantal instellingen naar
eigen voorkeur kiezen. Het is bijvoorbeeld mogelijk te filteren op vakken.
Op elk apparaat bruikbaar
Magister 6 draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en smartphone. Het is toegankelijk via een
browser. Dit betekent dat u op elk gewenst moment op een voor u prettige manier informatie kan
opvragen betreffende uw kind(eren).
Ander inlogadres, dezelfde inloggegevens
Magister 6 is toegankelijk via de browser op lmc-vonoord.magister.net. Op onze schoolwebsite zal ook
naar dit nieuwe adres worden verwezen. Gebruikersnaam en wachtwoord blijven dezelfde, dus dat is
gemakkelijk.
Magister 6 ‘opstart app’
De Magister 6 ‘opstart app’ is in feite geen echte app maar een snelkoppeling naar de Magister 6 website,
waardoor het eenvoudiger is Magister 6 op te starten:
1. Ga naar de Play Store (Android), de App Store (iOS) of de Windows Phone Store en zoek op
Magister 6:
2. Download en installeer de Magister 6 app op uw apparaat.
3. De eerste keer dat u de app opstart, dient u de juiste school te selecteren: Klik op ‘Naar
Schoolkeuze’.
4. Type in het bovenste deel van het venster de schoolnaam van uw kind, en selecteer dan in de lijst
eronder de school. De school wordt nu toegevoegd aan het schoolkeuzescherm.
5. Als u kinderen op een andere school heeft die ook Magister gebruikt, kunt u die school op dit
punt toevoegen door op het plusje te klikken.
 Standaard staat ‘Keuze onthouden’ aan, hierdoor zal dit keuzescherm voortaan niet meer
zichtbaar zijn, maar wordt Magister meteen gestart.
(Om het scherm toch zichtbaar te houden moet het vinkje uitgezet worden.)
 Omdat dit geen echte app is, wordt uw gebruikersnaam en wachtwoord dus ook niet opgeslagen.
Afhankelijk van het apparaat waarmee uw werkt, kunt u wel op het inlogscherm van Magister
aangeven dat de inloggegevens opgeslagen moeten worden door het vinkje aan te zetten.

Met vriendelijke groet,
…………………
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