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Inloggen Magister 5
Om in te loggen op Magister dient u de website van de school te openen:
www.valuascollege.nl . Daarna klikken op het magister-icoontje

Vervolgens wordt u gevraagd om een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze
gegevens heeft u in het begin van het schooljaar per post van de school
ontvangen. Zie pagina 9 van deze handleiding indien u deze gegevens bent
verloren.
De eerste keer kan het inloggen iets langer duren. Er kan worden gevraagd om
een Silverlight-installatie en om extra ruimte op de PC ter beschikking te stellen.
Beide verzoeken toestaan.
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Na het inloggen verschijnt het “Vandaagscherm” Hierop staan eventuele
mededelingen. Aan de linkerzijde ziet u de keuzeknoppen. Deze worden een
voor een even kort toegelicht.
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Administratie

Selecteer hier
uw kind

Door op de knop Administratie in het linkermenu te klikken krijgt u een
overzicht van de informatie die het Valuascollege momenteel van u en uw
kinderen heeft. Deze informatie is puur te inzage, u kunt de gegevens niet zelf
wijzigen. Wijzigingen dient u per mail aan adm@valuascollege.nl door te
geven.
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Agenda

Door op de knop Agenda in het linkermenu te klikken krijgt u een overzicht
van uw zoon/dochter’s rooster te zien. Door het met de cursor op een van
uren te gaan staan krijgt u in een apart pop-up-scherm extra
informatie. Tevens kunt u de legenda (
symbolen.

) raadplegen voor de gebruikte

5

Aanwezigheid

Foto
Door op de knop Aanwezigheid in het linkermenu te klikken krijgt u een
overzicht van de aanwezigheidsregistratie van uw kind.
) openen voor extra informatie. Indien een
Ook hier kunt u de legenda (
reden in het rood is weergeven houdt dit in dat er sprake is van
ongeoorloofd verzuim.
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Cijfers
Als u voor de cijfers kiest verschijnt een scherm met informatie over de
behaalde schoolcijfers.

Als uw kind al meerdere jaren op school zit kunt u ook terugkijken door
het leerjaar te veranderen middels de knop

.

Onder in het scherm ziet u de extra-informatie over een geselecteerd cijfer.
Docenten zorgen voor deze werkinfo.
U wordt aangeraden de cijfers samen met uw kind door te nemen.
Mochten er vragen zijn over de genoteerde cijfers, dan kan uw kind
deze stellen aan de betreffende docent. Zie hiervoor ook het actuele
Campusleerlingenreglement op de Valuassite.
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Instellingen wijzigen
Doormiddel van deze knop kunt u uw wachtwoord wijzigen.
Klik hiervoor op de knop:

.

U kunt dan een zelf gekozen wachtwoord ingeven. Dit moet minimaal uit 8
cijfers en/of karakters bestaan. Let ook op het gebruik van hoofd- en kleine
letters.
U wordt geadviseerd een wachtwoord te gebruiken wat niet voor de hand
ligt doch wel gemakkelijk te onthouden is.
Na deze wijziging kunt u in het vervolg inloggen met uw eigen
wachtwoord. Wij verzoeken u hiermee zorgvuldig om te gaan.
Op deze pagina is het ook mogelijk om de Magistermail door
te sturen naar een ander mail-adres naar keuze.
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Wachtwoord vergeten?
Indien een leerling/ouder zijn wachtwoord is vergeten dan kan er een nieuw
wachtwoord worden aangevraagd via Magister. Op het inlogscherm staat
rechtsonder de link “wachtwoord vergeten?”

Als hierop wordt klikt zal magister vragen om de gebruikersnaam. De
gebruikersnaam bestaat uit de voorletters en achternaam van de leerling.
Als deze is opgegeven zal Magister een email sturen aan het valuas emailadres van de leerling met daarin een link om een nieuw wachtwoord
aan te maken. De Valuas e-mail is te bezichtigen op
http://webmail.ogvo.nl.
Deze link kan éénmalig gebruikt worden en is slechts 1 dag geldig. Volg de
instructies op het scherm.

Hierna is het nieuwe wachtwoord beschikbaar.
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Uitloggen
Vergeet u a.u.b. niet uit te loggen indien u Magister wilt verlaten.

U logt uit middels de

links onderaan de pagina.
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Nieuw wachtwoord aanvragen
Mocht u als ouder onverhoopt uw wachtwoord kwijt raken of vergeten zijn
dan verzoeken wij u om eerst de procedure “Wachtwoord vergeten” op
pagina 8 te volgen. Mocht dit niet lukken dan vragen wij u om een e-mail te
sturen aan magister@valuascollege.nl. Vermeld hierin uw naam, het leerlingnummer, en de klas. Wij sturen dan zo spoedig mogelijk de inlog gegevens
op.
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