Beste docenten,
Als een gebruiker een les heeft afgesloten, kan hij/zij die dan weer openen om wijzigingen aan te
brengen?
Als de gebruiker het recht heeft om een verantwoorde registratie te wijzigen, dan kunnen de
registraties aangepast worden via het fotoboek of de leerlinglijst. Er is verder geen aparte actie voor
nodig.
Is het in Magister mogelijk om lesinformatie op te halen van een vervallen les?
Het is mogelijk het huiswerk en/of aantekeningen over te nemen van een vervallen les die in de
komende zeven dagen plaatsvindt of van vervallen lessen van de afgelopen 14 dagen.
Gebruik hiervoor de knop 'lesgegevens' op het tabblad 'huiswerk'.
Waar vind ik de mogelijkheid om leerlingen present te melden?
In Magister 6 is het niet meer nodig leerlingen individueel present te melden. Door de les te
verantwoorden, worden alle leerlingen zonder absentie of vrijstelling automatisch present gemeld.
Kan ik in de agenda ook een les overnemen van een collega?
Ja, docent kan een les overnemen van een collega. Via de knop ‘Agenda toevoegen’ kan een agenda
van een collega worden geopend. Selecteer vervolgens de les die jij wilt overnemen en klik op de
knop ‘Les overnemen’. Na bevestiging wordt de les verplaatst naar jouw eigen agenda.
Hiervoor heb jij het recht ‘les overnemen’ nodig.
Bij het invoeren van de cijfers wil ik een aantal kolommen 'vastzetten'.
Nu krijg ik steeds alleen de laatste lege kolom te zien. Indien een gebruiker liever ‘alle’ kolommen
van de actieve cijferperiode(n) in beeld wil hebben, dan is dit mogelijk door 'Toon alle kolommen van
de actieve cijferperiode' aan te vinken op het tabblad weergave. Deze instelling wordt opgeslagen bij
de gebruiker, zodat dit maar een keer aangegeven hoeft te worden.
Is het in de cijfermodule mogelijk in één keer de cijfers in een kolom te wissen of te vullen?
Ja, deze functionaliteit is beschikbaar en is te vinden onder het menu 'kolom'.
Het inloggen met een software token gaat niet goed, de gebruiker krijgt een foutmelding.
Hoe is dit op te lossen? Het kan voorkomen dat de smartphone niet gebruikmaakt van de correcte
tijd en tijdzone. Zorg ervoor dat de smartphone altijd ingesteld staat op de juiste datum en tijd. In
veel gevallen kan bij de instellingen van de smartphone worden aangeven dat de tijdzone
automatisch wordt bepaald.
Dit vind je ook terug op de site van Bonhoeffercollege, naast nog veel meer nuttige informatie over
het gebruik van Magister voor leerlingen, ouders/verzorgers en docenten.
Ga daarvoor naar: www.bonhoeffer.nl/magister
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