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De officiële Magister App, hij is er! 
Hij heeft op zich laten wachten maar hij is er dan nu 
echt. Magister heeft een officiële App voor 
leerlingen en ouders. Magister heet deze, in 
tegenstelling tot de App voor docenten. Die heet 
namelijk Magister 6.
De App is gratis te downloaden vanuit de Appstore 
van Apple of Google Play voor Android. 
De App biedt voor onze vestiging de volgende 
opties:

Agenda lezen;
Persoonlijke afspraken toevoegen;
Huiswerk bekijken (toetsen);
Behaalde cijfers en gemiddelde cijfer bekijken;
Aanwezigheidsregistratie inzien;
Berichten ontvangen, beantwoorden en versturen;
Persoonlijke gegevens en instellingen bekijken;
Alle gegevens zijn offline beschikbaar als deze 
eerder zijn opgevraagd (gedownload).

Let op:
De onderdelen studiewijzer en opdrachten zijn op dit 
moment nog niet beschikbaar. Tot die tijd blijft de 
opstart app (oude App) beschikbaar om via de website 
van Magister deze twee onderdelen te bekijken.
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Meerdere accounts in één App 
Voor ouder(s)/verzorger(s) is het mogelijk meerdere 
kinderen te volgen door ze toe te voegen onder 
“accounts” door middel van het plusje (+). Door te 
klikken op het kind kunt u wisselen tussen en de 
gewenste informatie over uw kinderen inzien.

Zoals eerder vermeld, werken de onderdelen 
Studiewijzer en Opdrachten nog niet. Deze worden in 
de volgende versie toegevoegd. Het is nog niet bekend 
wanneer dat zal zijn.
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Installeren en handleiding 
Wanneer u de App installeert op smartphone of tablet, 
wordt er gevraagd een schoolkeuze te maken. 
Wanneer u begint te typen zal uw keuze worden 
aangevuld. Begin bij het zoeken van onze school met 
OSG hengelo, dan blijven er nog maar vier opties over. 
Kies de juiste locatie om naar de volgende stap te 
gaan. Zie afbeelding hiernaast.
Vul vervolgens uw gebruikelijke gebruikersnaam en 
wachtwoord in om toegang te krijgen tot uw account. 
Leerlingen loggen in met een “leerling account” en 
ouder(s)/verzorger(s) met een “ouder account”, zie 
afbeelding hieronder. Dit is belangrijk. Ze hebben 
verschillende functionaliteiten.

Wilt u meer informatie? Klik dan hier om naar de website van Magister6 te gaan om bijvoorbeeld 
de handleiding te bekijken of andere zaken te raadplegen.

Wanneer u vragen en/of opmerkingen heeft kunt u contact opnemen.

Met vriendelijke groet,

Kay Meulenbroek ICT-coördinator MCT
k.meulenbroek@osghengelo.nl
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