
Handleiding voor ouders - Inloggegevens voor u en uw 
kind(eren)

Op school wordt gebruik gemaakt van een computernetwerk. Leerlingen krijgen voor het gebruik daarvan eigen 
inloggegevens en worden schriftelijk gewezen op de gebruikersregels.  

Leerlingen kunnen ook inloggen in Magister, ons schooladministratiesysteem. Ook ouders krijgen eigen 
inloggegevens om te kunnen inloggen in Magister om o.a. de aanwezigheid en de prestaties van hun kind(eren) 
te kunnen volgen. In deze handleiding staat beschreven hoe de opgestelde procedures in elkaar zitten. 

Contactadres Magister 

Mocht u vragen hebben over de ouderaccount of over het gebruik van Magister dan kunt u per mail 
(magister@actiefcollege.nl) contact opnemen met de Applicatiebeheerder.  

Wat is een ouderaccount? (gebruik niet het leerlingaccount!) 

Het ouderaccount is bedoeld voor de ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Actief College. Leerlingen 
hebben een eigen account. Ouders die uitsluitend de leerlingaccount gebruiken om in te loggen lopen informatie 
mis. Dat geldt ook voor leerlingen die de ouderaccount gebruiken. Het ouderaccount en het leerlingaccount 
hebben verschillende rechten binnen Magister, op maat gemaakt voor de juiste rol als leerling of ouder. Wanneer 
u na het inloggen bovenaan het venster ’Mijn Kind’ kunt zien, dan bent u ingelogd met een ouderaccount. 

Waar wordt de ouderaccount o.a. voor gebruikt? 

Naast de mogelijkheid om de aanwezigheid en de prestaties van uw kind(eren) te volgen kan het ouderaccount 
door school worden gebruikt voor deze doeleinden: het versturen van post aan uw mailadres, het inschrijven en/
of publiceren van het rooster m.b.t. de ouderavonden, het doen van mededelingen in het Vandaagscherm van 
Magister en het opgeven van een pakketkeuze (bovenbouw). 

Inloggegevens voor Magister voor ouder(s)/verzorger(s) 

Inloggegevens ontvangt u per post. U kunt daarmee inloggen via de website van school (klik rechtsboven op 
‘Inloggen op Magister’) of rechtstreeks via actiefcollege.magister.net 

Inloggegevens kwijt? 

U kunt via het contactadres voor vragen over Magister uw inloggegevens opvragen (magister@actiefcollege.nl) 

Wachtwoord kwijt? 

Wanneer u alleen uw wachtwoord kwijt bent dan kunt u dat zelf oplossen: Op de inlogpagina van Magister moet 
u klikken op ‘Geen toegang tot je account’. Vul uw gebruikersnaam (let op: uw Magister gebruikersnaam, niet uw 
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mailadres!) in en klik op “toesturen”. Via het mailadres wat u zelf al eerder had ingevuld via Mijn Instellingen van 
Magister ontvangt u vervolgens instructies. 

Zorg dat uw mailadres altijd is ingevuld en actueel is! 

Zorg als eerste dat uw mailadres correct is ingevuld.  Ga naar ‘Mijn Instellingen’ via het ‘ tandwieltje rechtsboven, 
naast uw inlognaam). U ziet dat u een aantal gegevens kunt invullen. Vul uw mailadres in en klik op 
‘contactgegevens opslaan’. Voor overige administratieve gegevens:  zie ‘Administratieve Gegevens’.  

Communicatie met school – mededelingen via Magister 

Zodra u bent ingelogd in Magister komt u in het Vandaagscherm. Onderaan ziet u onder het kopje 
‘Mededelingen’ de mededelingen staan. U kunt dubbelklikken op zo’n mededeling om de verdere inhoud te 
lezen. Hier treft u ook een overzicht van de tijdens het lopende schooljaar verzonden brieven aan. Neem contact 
op met magister@actiefcollege.nl wanneer u een brief denkt te missen. 

Communicatie met school – niet via de ELO 

Leerlingen kunnen via de ELO communiceren met leerkrachten. Dit systeem is niet bedoeld voor 
ouder(s)/verzorger(s). U kunt op de gangbare manieren contact zoeken met docenten en schoolleiding, op de 
schoolwebsite kunt u daar meer over lezen.  

18 jaar 

Zodra een leerling 18 jaar wordt, wordt de account van de ouders/verzorgers 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. Leerlingen kunnen die toestemming zelf geven, via ‘Mijn Instellingen’ of via een mail aan 
magister@actiefcollege.nl.  

Magister 6 app

Voor ouders en leerlingen is de Magister 6 app beschikbaar in de App Store en Play store. In deze app kunt u alle 
informatie vinden die ook via internet te vinden is. U bent op die manier altijd op de hoogte van de laatste 
wijzigingen en toevoegingen in het systeem, zoals cijfers en roosterwijzigingen. Ook uw zoon of dochter kan 
gebruik maken van deze app en heeft daarmee altijd inzicht in het rooster en de cijfers.

Administratieve gegevens 

Wanneer er administratieve gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummers etc.) niet meer kloppen, kunt 
u dit doorgeven via administratie@actiefcollege.nl 

Gescheiden ouders 

Mocht u als gescheiden ouder ook inzage willen hebben via een eigen inlogaccount dan kunt een mail sturen 
naar magister@actiefcollege.nl 

Ook wanneer u uw inlognaam liever gewijzigd wilt hebben, dan kunt u een mail sturen. 
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