
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 op Magister’) of rechtsreeks via 

http://hoekschlyceum.swp.nl of http://actiefcollege.swp.nl 

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

Zodra je bent ingelogd in Magister, kun je een eigen wachtwoord kiezen. Ga naar ‘Mijn Instellingen’ en klik op de 
knop ‘Wachtwoord wijzigen’. Schrijf je gebruikersnaam ergens op en onthoud je wachtwoord; jij bent de enige die 
jouw wachtwoord kent.  Voordat je Magister gaat gebruiken vul je eerst je mailadres in (of van je ouders). Dit is 
verplicht want naar dit mailadres worden automatisch nieuwe gegevens gestuurd zodra je het wachtwoord toch 
bent vergeten. Ga naar ‘Mijn Instellingen’, klik op ‘Instellingen’ en klik op de rode knop ‘Bewerken’. Je ziet dat je 
dan een aantal gegevens kunt invullen. Je mag hier een mobiel nummer invullen. Naar dit nummer kan indien van 
toepassing een gratis sms worden gestuurd zodra het eerste lesuur uitvalt. Vul een mailadres in (verplicht voor 
het gebruik van Magister) en zet eventueel een vinkje bij ‘ELO-berichten doorsturen...’ (zie mapje ELO – 
Documenten – magister leerlingen voor verdere uitleg over berichten). 

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 rechtsonder klikken op ‘Wachtwoord vergeten’. 
Vul je gebruikersnaam in en klik op “ok”. Via het mailadres wat je hebt ingevuld ontvang je 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). Wanneer na het 
inloggen de menukeuze ‘ELO’ zichtbaar is, dan is er ingelogd met een ‘leerlingaccount’.  

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, hun ouders toestemming moeten geven om inzage te krijgen in de gegevens op 
school. De toestemming kun je geven door bij ‘Mijn instellingen’ een vinkje te zetten bij ‘mijn ouders mogen mijn 
gegevens zien’. Hierna wordt de account van je ouders opnieuw opengesteld. 

META 

Alleen voor leerlingen is ook de Magister-app META beschikbaar. Deze applicatie moet worden gezien als een 
aanvulling op het gewone gebruik van Magister, niet als een vervanger daarvan. META wordt gebruikt via een 
smartphone en geeft toegang tot verschillende Magister-onderdelen. Het gebruik van de functionaliteit ‘Agenda’ 
is gratis. Voor het gebruik van de overige onderdelen (Aanwezigheid, Cijfers, Vandaag, Berichten en Huiswerk) 
moet door jou per schooljaar € 1, 59 worden betaald aan Schoolmaster. Leerlingen kunnen via ‘Mijn Instellingen’ 
klikken op ‘META Installatie’, per mail ontvangen ze dan instructies. 

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

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