Handleiding Magister 6 voor ouders
Ouders, verzorgers en leerlingen hebben via het internet toegang tot Magister; het
leerlingvolgsysteem van onze scholen. 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.

-

Agenda
Aanwezigheid
Cijferoverzicht

Inloggen
Link Magister: https://thamen.magister.net of via de link Magister bovenaan op onze
website.

Magister 6 draait op alle devices; PC, Mac, Chromebook, tablet en ook op de
smartphone.

NOTE: Het is de verantwoordelijkheid van
een eindgebruiker om een up-to-date en
ondersteunend operating system op zijn of
haar pc of laptop te gebruiken, met
afdoende beveiligingsmaatregelen.

Voer uw gebruikersnaam en wachtwoord in. Bent u uw inloggegevens kwijt, vraag dan
nieuwe aan bij de leerlingenadministratie.

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

TOUR SCHERM 3

Vandaagscherm

In het Vandaagscherm worden de volgende onderdelen in aparte velden getoond:
-

Agenda van vandaag
Laatste gemiddelde cijfers
Laatste cijfers
Ouderavond (mits gepland)

Mist u één van bovenstaande onderdelen, dan kan het zijn dat deze nog onder
beschikbare Widgets staat. Klik rechtsboven in het scherm op Schermindeling

Sleep vervolgens het onderdeel dat onder Widgets staat, met de linkermuisknop
ingedrukt houdend naar het Vandaagscherm. Laat los ter hoogte van zo’n stippenveld.

Opslaan!

Heeft u meerdere kinderen op Thamen zitten, dan kunt u in de rechterbovenhoek
switchen tussen de kinderen.

Agenda
In het onderdeel Agenda staat het rooster van 1 week. Rechts in het kalendervenster kan
een andere dag geselecteerd worden.

Als achter de lessen een icoontje (pen en papier) staat, dan betekent dit dat er huiswerk
aan gekoppeld is. Het icoontje met een cijfer betekent een toets (MO, SO of proefwerk).
Het huiswerkicoontje verandert dan van kleur
betreffende huiswerk op afgerond gezet heeft.

in kleur

, zodra de leerling het

Door te dubbelklikken op een les wordt het volgende getoond:
-

Huiswerk inclusief bijlagen

Een bijlage bij het huiswerk wordt na een enkele klik hierop getoond.
De eerste regels van het huiswerk worden getoond. Met het knopje Vergroten
de volledige tekst gelezen worden.

kan

Weergave Agenda
Kies bij Toon selectie voor Huiswerk. Alleen de vakken met huiswerk worden
getoond.
Bekijk ook het de tabblad Details aan de rechterkant, hier staat o.a. de volledige
vakomschrijving en de naam van de docent.

Aanwezigheid

Het aanwezigheidsoverzicht toont alle soorten absentie, zowel geoorloofd (groen) als
ongeoorloofd (rood).
Het is gesorteerd op datum met de oudste registratie van de huidige maand als eerste.
De registraties zijn per maand gegroepeerd. Bij elke registratie is te zien of het een les
met een toets en/of met huiswerk betreft. Dit huiswerk kun je hier niet inzien, dit doe je
via de agenda.
Weergave Absentie
Op het tabblad Weergave kun je een andere absentieperiode, aanmelding of lesperiode
kiezen en lijstweergave of een totalenweergave. Verder kun je hier diverse filters
gebruiken, standaard staat alles aan.

Cijferoverzicht
Het cijferoverzicht toont standaard de huidige cijferperiode. De witte velden zijn enkele
cijfers, de groene velden zijn gemiddelden van een bepaalde reeks cijfers.
Door op een cijfer te gaan staan en te kiezen voor Details, het tabblad aan de
rechterkant, kunt u onder andere zien wat voor weging een cijfer heeft.

Details gemiddeld cijfer (groen veld)
Een groen cijferveld is een gemiddeld cijfer. Het tabblad Berekening laat zien uit welke
cijfers en wegingen dit gemiddelde is opgebouwd.

Weergave cijferoverzicht

Op het tabblad Weergave kunt u met een filter de cijfers van het vorig schooljaar inzien.
Standaard toont het overzicht de huidige cijferperiode, maar er kan ook gekozen worden
voor alle cijfers of de berekende kolommen. Er kan tevens aangegeven worden welke
cijferperiodes in het overzicht getoond moeten worden.
De onvoldoendes staan in rode cijfers.
Een cijferkolom die gekoppeld is aan een ELO-opdracht wordt onderstreept getoond.

