
Handleiding voor leerlingen – Inloggen in 
Magister  

Inloggegevens voor Magister 
Op internet kun je via onze website inloggen in het programma Magister.  

Inloggegevens ontvang je via een brief van je mentor. Je kunt inloggen via de 
website van school (klik rechtsboven op ‘Inloggen Magister ouders en leerlingen’) of rechtstreeks via 
hoekschlyceum.magister.net of actiefcollege.magister.net 

Stap 1 in Magister – mailadres verplicht 

Het is verplicht om in Magister je eigen mailadres in te vullen. Doe dit voordat je met Magister verder aan de slag 
gaat. Hoe dat moet lees je hier: 

Wachtwoord wijzigen – verplicht je mailadres invullen – sms-service – ELO-berichten 

Voordat je Magister nu gaat gebruiken vul je eerst je mailadres in (of van je ouders als je geen eigen mailadres 
hebt). Dit is verplicht, want naar dit mailadres worden automatisch nieuwe gegevens gestuurd zodra je het 
wachtwoord toch bent vergeten. Ga naar ‘Mijn Instellingen’ via het ‘ tandwieltje rechtsboven, naast je 
inlognaam). Je ziet dat je een aantal gegevens kunt invullen. Vul je mailadres in en klik op ‘contactgegevens 
opslaan’. Je kunt ook een mobiel nummer invullen. Naar dit nummer kan door de roostermaker bijvoorbeeld een 
gratis sms worden gestuurd zodra het eerste lesuur uitvalt. Je kunt ook aanvinken ‘doorsturen naar e-mail’, 
berichten die je vial ELO ontvangt worden dan ook doorgestuurd naar je mailadres. Klik altijd op ‘contactgegevens 
opslaan’ wanneer je iets hebt aangepast in ‘ Mijn Instellingen’. 

Magister-wachtwoord kwijt 

Doordat je de gebruikersnaam hebt opgeschreven en het mailadres hebt ingevuld, kun je zelf een nieuw 
wachtwoord aanvragen. Op de inlogpagina van Magister moet je klikken op ‘Geen toegang tot je account’. Vul je 
gebruikersnaam (let op: je Magister gebruikersnaam, niet je mailadres!) in en klik op “toesturen”. Via het 
mailadres wat je zelf hebt ingevuld ontvang je vervolgens instructies. 

Eigen inloggegevens (leerlingen en ouders) 

Vanwege verschillende rechten die binnen Magister zijn gegeven aan leerlingen enerzijds en ouder(s)/verzorger(s) 
anderzijds, is het verplicht om je eigen inloggegevens te gebruiken (niet die van je ouders). Zeg ook tegen je 
ouders dat ze hun eigen inloggegevens moeten gebruiken (die worden verzonden per post).  

18 jaar 

Zodra je 18 jaar wordt, wordt de account van je ouder(s)/verzorger(s) tijdelijk geblokkeerd. De wet bepaalt dat 
leerlingen van 18 jaar en ouder, de ouders toestemming moeten geven om inzage te krijgen in de gegevens op 
school. Geef de school dus toestemming (Via Mijn Instellingen zodra dat mogelijk is of anders via 
magister@rsghw.nl) 

META – APP vanaf schooljaar 2014-2015 niet echt nodig 

Er bestaat nog steeds een App om Magister te benaderen: META. Deze is niet echt noodzakelijk meer, je kunt 
gratis op alle apparaten Magister raadplegen via een browser. 

Wanneer jouw administratieve gegevens (naam, adres, woonplaats etc.) niet meer kloppen, kun je dit doorgeven 
via administratie@hoekschlyceum.nl  of administratie@actiefcollege.nl 

Mocht je vragen hebben over Magister, dan kun je die per mail stellen via het adres magister@rsghw.nl 
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