Handleiding Magister voor ouders
Magister starten
Ga naar de website van de school:
www.gymnasiumbeekvliet.nl en klik op “inloggen
Magister ouders”
Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in.
Druk op “Enter” of de blauwe knop “Inloggen”.
Het vandaagscherm
Nadat u heeft ingelogd, opent Magister in het vandaagscherm. Hier ziet u links knoppen naar de
beschikbare onderdelen en rechtsboven een menu voor uw eigen instellingen.
N.B. De 1e keer dat u inlogt krijgt u een virtuele rondleiding door het systeem.

Agenda: Het rooster
van uw zoon/dochter
Cijfers: overzicht van
de behaalde cijfers
Digitaal
studiemateriaal

Instellingen: e-mail,
telefoon & berichten
Meldingen over
aanwezigheid en
huiswerk
Studiewijzers en
Elektronische
leeromgeving

Wissel hier tussen uw
kinderen (indien van
toepassing)

Agenda
Hier ziet u het rooster van (een van) uw kind(eren) voor de komende 6 lesdagen. Via het
overzichtsmenu rechts kunt u ook andere lesdagen bekijken. Als er wijzigingen zijn, worden die hier
automatisch verwerkt. U ziet dus altijd het actuele rooster. Achter de lessen kunnen de volgende
symbolen verschijnen:
Voor deze les is huiswerk opgegeven.
Klik op de les om te zien wat er opgegeven is.
of

Deze les staat er een proefwerk of
overhoring gepland

Er staat bij deze les een melding over uw kind in de aanwezigheidsregistratie

Cijferoverzicht
Alle cijfers die uw kind krijgt, worden door de docenten in Magister gezet. Hier zijn per vak alle cijfers
te zien die in de lopende periode behaald zijn. Als u met de muis op een cijfer klikt ziet u rechts in
beeld informatie over dit cijfer. Bijvoorbeeld of het een cijfer voor een proefwerk of overhoring is en
hoe vaak het cijfer meetelt voor het periodegemiddelde.
Instellingen
Bij instellingen kunt u enkele basisgegevens zelf wijzigen. Indien nodig kunt u uw mobiele nummer, uw
e-mailadres en uw wachtwoord hier aanpassen. Let op: het gaat hier om uw oudergegevens en niet de
gegevens van uw kinderen. Zíj kunnen hun gegevens in hun eigen account aanpassen. Beekvliet stuurt
al haar communicatie, waaronder ook onze nieuwsmail, naar het hier geregistreerde e-mailadres.
Hulp bij Magister
Is uw account onverhoopt geblokkeerd? Neem dan even contact op met het secretariaat via
beekvliet@gymnasiumbeekvliet.nl.

