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Handleiding Magister voor ouders  
 

Ouders, verzorgers en leerlingen hebben via het internet toegang tot Magister; het 

leerlingvolgsysteem van het Pleysier College. In Magister kan het rooster, de aanwezigheid 

en de behaalde cijfers van de leerling worden bekeken.  

 

Hieronder beschrijven we hoe men toegang krijgt tot het systeem en hoe de verschillende 

onderdelen gebruikt kunnen worden.   

Inloggen 

 

 De school heeft een inlognaam en wachtwoord verstrekt. Gebruik deze bij eerste 

aanmelding  

 Open een webbrowser (Internet Explorer, Chrome,  Firefox of Safari)  

 Aanmelden bij Magister gaat u naar de website van de school: www.pleysier.nl  

 Klik rechts bovenin de pagina in het rolmenu "INLOGGEN" op "Magister" 

 

 Dan wordt de Magister informatiepagina getoond van het Pleysier College. Klik op deze 

pagina op de Knop: "Magister - Inloggen ouders, verzorgers en leerlingen" 

 

  

Vervolgens verschijnt het inlogscherm van Pleysier-Magister waarbij inlognaam en 

wachtwoord ingevoerd moeten worden. 
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 Voer uw gebruikersnaam in het bovenste veld.   

 

 Voer het wachtwoord  in het tweede veld. 

 

 Klik hierna op "Inloggen" of op de Enter toets van het toetsenbord. 

 

 Na de eerste keer aanmelden, volgt een melding dat een nieuw eigen wachtwoord 

gekozen moet worden. 

 

 Voer een nieuw zelf gekozen wachtwoord in van minimaal 8 tekens, en voer datzelfde 

wachtwoord daaronder nogmaals in. Klik vervolgens op Wijzigen. 

 

 Magister laadt nu opnieuw en vanaf nu kan met het nieuwe zelf gekozen wachtwoord 

inloggen. Bewaar dit goed. 

 

 Na het inloggen komt u op het “Vandaag” scherm van Magister. 
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De Tour 

Bij de eerste keer inloggen bij Magister 6 krijgen gebruikers een tour over het gebruik van 

Magister 6. 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: 

 

Tour scherm 2:
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Tour scherm 3 

 

Vervolgens opent het “Vandaag” scherm.  

Vandaag scherm Ouders en verzorgers 
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Vandaag scherm voor leerlingen 

 

Agenda Scherm 

 
Hier kunnen de verschillende uren en vakken worden bekeken en –mits de docent het in 
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heeft ingevuld- ook het opgegeven huiswerk. Bij details kunnen de details van een 

geselecteerde les ingezien worden. 

Aanwezigheidsscherm 

 
Door in de rechterbalk verschillende opties aan en uit te zetten kan een goed beeld van aan- 

en afwezigheid verkregen worden. 
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Cijferoverzicht

 

Als aan de rechterkant de tab "Details" is geselecteerd, kunnen bij het selecteren van één 

cijfer de weging en werkomschrijving hiervan worden bekeken. 

Door bij het cijferoverzicht aan de rechterkant de tab "weergave" te selecteren kunnen de 

cijfers van meerdere perioden worden ingezien en zelfs cijfers van voorgaande schooljaren. 
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Vragen 

 

Bij algemene vragen over Magister raden wij aan eerst het document met de veel gestelde 

vragen te bekijken welke op de Magister informatiepagina staat: 

 Ga naar www.pleysier.nl  

 Selecteer rechts bovenin de pagina "INLOGGEN"  

 Kies vervolgens voor "Magister". 

 Open het gewenste document. 

 

http://www.pleysier.nl/pleysier-college/magister

