
Inloggen via Magister (ouderaccount) 

 
Al eerder hebt u van ons een gebruikersnaam en een wachtwoord ontvangen om als ouder te 
kunnen inloggen in Magister (het ouderaccount). Met deze inloggegevens kunt u inloggen in 
Magister (zie onderstaand voorbeeld). 

 Typ uw gebruikersnaam in. 
 Klik op DOORGAAN en typ uw wachtwoord in. 

 

 
 
 
 
 

Gebruikersnaam kwijt/wachtwoord vergeten 

 
Als er op school nog geen e-mailadres van u bekend is, dan wordt u verzocht eerst uw e-mailadres 
door te geven aan info@maaslandcollege.nl, zodat de school dit in Magister zet. Vermeld u daarbij 
wel de volledige naam en klas van uw zoon/ dochter. Pas als er een e-mailadres van u in Magister 
staat, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen.  
 
Bent u het wachtwoord kwijt of vergeten: 

 Typ uw gebruikersnaam in (Zie eerste dia). 
 Klik op DOORGAAN en daarna op ‘wachtwoord vergeten’. 
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Binnen enkele seconden staat er dan een nieuw wachtwoord in het e-mailadres dat bij school 
bekend is (en wat in Magister staat). Dit wachtwoord is slechts enkele minuten geldig, dus van u 
wordt verwacht om meteen daarna met het gegeven wachtwoord op Magister in te loggen. Als u te 
vaak op ‘wachtwoord vergeten’ klikt wordt uw account geblokkeerd en kunt u niet meer verder. 
 
Bent u uw gebruikersnaam kwijt, dan kunt u een mail sturen naar info@maaslandcollege.nl om een 
nieuwe gebruikersnaam aan te vragen. Zo gauw u de gebruikersnaam van ons ontvangen hebt, kunt 
u zoals hierboven beschreven een nieuw wachtwoord aanvragen. 
 

Magister en ouderavond 

 
Als u een e-mail hebt ontvangen om u in te schrijven voor een ouderavond dan kunt u dat doen via 
het ouderaccount (dus niet het leerlingenaccount) 
 

Nadat u via het ouderaccount bent ingelogd ziet u in de linkerkolom van het scherm een 
menu, waarin ook de knop ‘ouderavond’ staat. Wanneer u op deze knop klikt, verschijnt 
helemaal rechtsboven in het scherm de tekst ‘inschrijven’. Als u daarop klikt, kunt u zich 
inschrijven. 
 

Verwijderen of veranderen van afspraken 
 
Als u uw afspraken voor de ouderavond wilt veranderen of verwijderen dan gaat u weer naar  
het ouderavondprogramma in Magister. Door rechtsboven op de knop 'afmelden' te klikken, 
zijn alle afspraken verwijderd.  
Als u alleen een wijziging wilde aanbrengen, schrijft u zich daarna opnieuw (geheel) in voor 
een of meer van uw kinderen. 
 

Geen knop ouderavond 
 
Als u via uw ouderaccount  geen menu met de knop ‘ouderavond’ in Magister aan de 
linkerkant van het scherm krijgen aangeboden, dan is de oorzaak meestal dat u een 
verouderde browser hebt, zoals bijvoorbeeld een verouderde versie van Internet Explorer.  
 
De oplossing is dan dat u eerst de nieuwste versie van bijvoorbeeld Internet Explorer op uw 
computer zet en dan pas inlogt op uw ouderaccount. Een andere mogelijkheid is om een 
andere browser te gebruiken zoals Mozilla Firefox of Google Chrome. U zet dan eerst deze 
browser als ‘standaardbrowser’ en via deze browser logt u in op Magister. 
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