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Handleiding Magister voor ouders
Ouders, verzorgers en leerlingen hebben via het internet toegang tot Magister, het leerlingvolgsysteem van
het Fioretti College. In Magister kunnen het rooster, de aanwezigheid en de behaalde cijfers van uw kind
worden bekeken.
Hieronder beschrijven we hoe u toegang krijgt tot het systeem en hoe de verschillende onderdelen gebruikt
kunnen worden.

Inloggen
Let op: Om in te kunnen loggen op Magister moet u eerst inloggen op intranet!










Open een webbrowser (Internet Explorer, Firefox of Safari)
Google Chrome wordt afgeraden, omdat Magister 6 nog niet goed werkt in deze webbrowser.
Ga naar de website van onze school: www.fioretticollege.nl.
Klik rechts bovenin uw scherm op het linkje > naar intranet.

Log in met uw gegevens. De school heeft een inlognaam en wachtwoord verstrekt dat voor intranet en
Magister gebruikt kan worden.
Klik in het linkermenu op de oranje link ‘Intranet voor ouders’.
Als het menu is opengeklapt, klikt u op de link Magister.
Klik onder de tekst die verschijnt op de link: Klik hier om naar Magister te gaan.
Log in op Magister met dezelfde gegevens die u zojuist ook ingevoerd heeft.
Op de volgende bladzijde ziet u het inlogscherm.
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Plaats uw gebruikersnaam in het bovenste veld.
Plaats uw wachtwoord in het tweede veld.
Klik hierna op ‘Inloggen’ of op de Enter toets van het toetsenbord.
Na het inloggen komt u op het Vandaag-scherm van Magister.
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De Tour
Wanneer u de eerste keer inlogt in Magister 6, krijgt u als gebruiker een tour over het gebruik van het
leerlingvolgsysteem. Er kan worden gekozen om deze tour niet meer te zien door een vinkje te zetten in het
vakje voor: ‘Tour niet meer tonen’.
Tour scherm 1:
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Tour scherm 2:

Tour scherm 3
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Vandaag-scherm ouders/verzorgers
Na de tour opent het Vandaag-scherm. Ouders/verzorgers krijgen een ander Vandaag-scherm te zien dan
leerlingen.

Indien u op de ouder/verzorger klikt dan komt u in het volgende scherm:




Hier kunt u het emailadres en telefoonnummer zelf aanpassen.
Ook kunt u hier aangeven of dat uw berichten alleen in Magister wilt lezen of dat deze doorgestuurd
moeten worden naar het e-mailadres dat u opgegeven heeft.
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Indien u meerdere kinderen op het Fioretti College heeft dan kunt u bij de leerling switchen van het ene
naar het andere kind.

Let op: U kunt in het scherm op de vorige pagina ook het wachtwoord voor Magister veranderen, maar
dit raden wij u af. U verandert hiermee namelijk niet het wachtwoord voor intranet. Wilt u het wachtwoord voor Magister toch veranderen, verander dan ook het wachtwoord voor intranet, anders moet u
twee wachtwoorden onthouden.

Wachtwoord voor intranet wijzigen
Dit gedeelte is alleen belangrijk voor ouders/verzorgers die per se een nieuw wachtwoord voor Magister willen
instellen en daarom ook het wachtwoord voor intranet willen wijzigen.
Wanneer u bent ingelogd op intranet, via onze website www.fioretticollege.nl, verschijnt er rechtsboven naast
het linkje > Uitloggen ook een linkje met > Wachtwoord intranet wijzigen.
Klik daarop en het volgende scherm wordt getoond. Voer tweemaal uw nieuwe wachtwoord in, dat u ook voor
Magister hebt gekozen.

Klik vervolgens op de knop ‘Verzenden’.
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Agenda-scherm
In het agenda-scherm kunnen de verschillende uren en vakken bekeken worden, maar ook het opgegeven
huiswerk. Bij details kunnen de details van een geselecteerde les ingezien worden.
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Aanwezigheids-scherm
Door in de rechterbalk verschillende opties aan en uit te zetten kan een goed beeld van aan- en afwezigheid
van uw kind verkregen worden.
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Cijferoverzicht

Als aan de rechterkant de tab ‘Details’ is geselecteerd, kunt u bij het selecteren van één cijfer de weging en de
bijbehorende werkomschrijving bekeken worden.
Door bij het cijferoverzicht aan de rechterkant de tab ‘Weergave’ te selecteren, kunnen de cijfers van
meerdere perioden ingezien worden en zelfs cijfers van voorgaande schooljaren.
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