Betreft: inloginstructie ouders voor Magister

Geachte ouders, verzorgers,
Heldring College maakt gebruik van Magister, een programma dat u via de computer kunt
gebruiken.
Het doel hiervan is om ouders/verzorgers en leerlingen nog beter te informeren. Met behulp
van Magister kunt u van uw kind bijvoorbeeld zien wat zijn cijfers zijn en of hij / zij te laat komt
of verzuimt.
De gegevens van de leerlingen zijn uiteraard strikt vertrouwelijk. Niemand anders heeft
toegang tot deze gegevens. Daarom ontvangt u bij deze brief een unieke inlogcode
waarmee u uitsluitend toegang hebt tot de gegevens van uw eigen kind. Geef deze code
nooit aan anderen door! Na drie keer verkeerd inloggen wordt het account geblokkeerd.
Als dit gebeurt dan moet u een mail sturen naar helpdesk@heldringcollege.nl met
daarin uw naam, de naam van de leerling en de klas. Dan zal zo spoedig mogelijk de
blokkade worden opgeheven.
Op de achterzijde van deze brief leest u hoe u de gegevens kunt vinden en treft u een uitleg
aan van wat u op het beeldscherm ziet.
Docenten voeren aan het begin van hun les in de computer in wie er afwezig is. Daarbij zijn
fouten helaas niet ondenkbaar. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een docent een verkeerde
naam aanklikt. Als u een onverklaarbare absentie ziet staan, neemt u dan contact op met de
mentor.
De communicatiegegevens moeten ingevuld en up-to-date gehouden worden. Dit doet u via
de knop bovenin waar uw naam staat met een tandwieltje ernaast. Hier kunt u uw emailadres
en uw wachtwoord veranderen.
Voor vragen kan u terecht bij de mentor.
Let op! De brief met de code en het wachtwoord wordt slechts éénmaal verstrekt en
blijft in alle leerjaren geldig! Bewaar deze dus goed.

Met vriendelijke groet,

P. van de Burgt
Directeur

Heldring College, Morsestraat 1, 2517 RZ Den Haag, telefoon 070 - 3600589

Instructie
Ga naar www.heldringcollege.nl en klik op Magister. U ziet dan het linker scherm. Vult u daar

(staat in de brief) en klik op doorgaan. U krijgt dan het
rechterscherm. Vult u daar uw wachtwoord in (staat in de brief) en klik op doorgaan.
uw gebruikersnaam in

Als u de eerste keer inlogt, start het informatiescherm waarin u van alles wordt uitgelegd.
U kunt dit rustig lezen of later nog eens teruglezen.
Als u dit wegklikt, komt u hier terecht:

Aan de linkerkant van het scherm staan pictogrammen waarmee u kunt kiezen voor agenda,
aanwezigheid, cijferoverzicht.
Met de knop rechts bovenin, waar uw naam staat met een tandwieltje
emailadres invullen en eventueel uw wachtwoord wijzigen.

ernaast, kunt u uw
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