
 
 
 
 

Handleiding ouders gebruik Magister 
 
 
 
Algemeen 

Het Lorentz Casimir Lyceum maakt gebruik van het schooladministratie-programma Magister. 
Dit programma biedt u de gelegenheid om diverse gegevens zoals o.m. cijfers en absenties van uw 
kind(eren) in te zien. Dit kan via internet op pc/laptop/smartphone/tablet/Chromebook. 
 
De website voor leerling- en oudergegevens vereist een gebruikersnaam en een wachtwoord. 
Deze worden aan de eerste ouder die in Magister geregistreerd staat ter beschikking gesteld. 
Daarnaast krijgt ieder kind uit het gezin een eigen inlogcode. In geval van een scheiding kan de tweede 
ouder ook een inlogcode aanvragen. 
 
Bij het gebruik van Magister door ouders staat voorop dat dit het gesprek tussen ouders en hun 
kind(eren) niet kan vervangen. Vaak zult u hen om opheldering moeten vragen. 
 
Er is een speciaal e-mail adres om leerlingadministratie- en Magisterzaken aan de school door te geven. 
Dit e-mail adres is magisteradmin@lcl.nl Het adres is bedoeld om bijv. wijzigingen in de naw-gegevens 
door te geven, om zaken te corrigeren en om vragen over (het gebruik van) Magister te stellen.   
U kunt in Magister zelf uw wachtwoord aanpassen en ook uw e-mail adres wijzigen c.q. invullen mocht 
dat niet vermeld staan. 
 
Mochten er cijfers niet kloppen, dan kunt u het beste contact opnemen met de betreffende docent. 
Onjuiste absenties horen bij de jaarlaagcoördinator, overige problemen in eerste instantie bij de 
mentor. Zij zijn het best te bereiken via e-mail (het adres is als volgt samengesteld: 
achternaam.voorletter@lcl.nl, dus zonder evt. tussenvoegsel). 

 
 
 
Browsers Magister 
Magister 6 werkt het beste met de volgende browsers: 

 

Desktop browsers:  Mobiele browers: 

(PC of laptop)  (Tablet, smartphone of Chromebook) 

Internet Explorer 10 en 11   iOS6 en 7 met Safari   

 Chrome, laatste versie    Android 4.x met Chrome 

 Firefox, laatste versie   Windows Phone 8/RT met Int. Expl.  

 Safari (OS X) 7   Blackberry OS 10 met Blackberry  
     browser 
 

Tijdinstelling 
Mochten er problemen zijn met weergave van de agenda of het huiswerk van uw kind, controleer dan 
de tijdzone op uw computer/tablet/smart- of I-phone: U klikt op de klok in uw beeldscherm. U gaat dan 
naar de datum- en tijdsinstellingen. De tijdzone moet zijn UTC +1 (Amsterdam, Berlijn etc.). 
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Handleiding gebruik Magister 
Op de website van het Lorentz Casimir Lyceum (tab Ouders) ziet u links de snelkoppeling naar Magister. 
U kunt ook de URL ‘lcl.magister.net’ intikken in de adresbalk van uw browser.   

 

 
1. Voer hier uw inloggegevens in. Bij de eerste inlog vraagt het systeem u het wachtwoord te  
 wijzigen. Gebruik minimaal 8 tekens  (letters en/of cijfers-tekens).  Hierna wordt u naar het 
   vandaagscherm van Magister geleid. Eerst wordt u een tour aangeboden door de verschillende  
  schermen van Magister.  Wilt u deze tour de volgende keer niet meer zien, vinkt u dan het hokje  
  ‘Tour niet meer tonen’ aan. 
 

2. Vandaagscherm  
 

        
  
 Indien er meerdere kinderen uit het gezin op school zitten, kan bovenin de balk gekozen worden van  
  welk kind de gegevens moeten worden getoond. Ook kunt u bovenin de balk (bij uw naam) uw e-mail  
 adres wijzigen en een nieuw wachtwoord  invoeren. Gebruik hiervoor minimaal 8 letters en/of 
   cijfers-tekens. 
       
 



 
 
 
 
3. Uitleg 
 

       Hiermee schuift u de zwarte balk uit, waardoor de omschrijving van de icoontjes zichtbaar  
 wordt. 
 

  Agenda toont het rooster van uw kind(eren); hierin ziet u ook het opgegeven huiswerk.   
          Door onder ‘Weergave’ (rechts in het scherm) te klikken op ‘afsprakenlijst’ ziet u 
    het opgegeven huiswerk voor één week. 
 

  Aanwezigheid toont de absenties. U kunt hier per periode en per jaar terugkijken. Bij een 
   rood aangegeven absentie is er sprake van ongeoorloofd verzuim. Op dit scherm ziet u  
  ook de aantekening van de docent terug indien de boeken zijn vergeten of het huiswerk niet 
  is gemaakt.  
 

  Cijferoverzicht geeft alle cijfers weer, als uw kind meerdere jaren bij het Lorentz Casimir 
  Lyceum is kunt u op het tabblad ‘Weergave’ terugkijken door het leerjaar te veranderen.  
   Hier heeft u ook de mogelijkheid op een specifieke cijferperiode te kiezen. Hoe minder periodes  
   in beeld komen, hoe overzichtelijker het scherm is.  
   Informatie over het cijfer wordt weergegeven door met de cursor op het cijfer te gaan staan en  
     ‘Informatie’ aan te klikken. 
   Groene kolommen zijn gemiddelden kolommen, staat een cijfer in een blauw of paars vakje: dan  
   is er sprake van onderliggende cijfers. Door op dat vakje te dubbelklikken worden ze zichtbaar.  
   Bij een blauw vakje gaat het om deelcijfers, bij een paars vakje om herkansingen van een ED- 
   toets  (het hoogst behaalde cijfer telt en is zichtbaar, daaronder staat het andere behaalde 
   cijfer voor het betreffende schoolexamen).   
    Kolommen met alleen een letter in de kolomkop bevatten cijfers die voor het schoolexamen  
   meetellen (vanaf jaarlaag 4).  
  

  ELO De ELO (elektronische leeromgeving) is een informatiesysteem binnen Magister. Hiermee 
 kunnen docenten de leerlingen bijvoorbeeld opdrachten en toetsen laten maken maar ook 
 biedt het de leerlingen de mogelijkheid samen te werken. Dat wil zeggen dat er niet meer   
 plaats- en tijdgebonden gewerkt hoeft te worden. In Magister kan middels de ELO mailcontact 
       tussen docent en leerling worden onderhouden. 
     Ouders kunnen hier de studiewijzers en de opdrachten inzien. 
  
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eindhoven, maart 2015 


