
Handleiding voor ouders  

Onze school maakt gebruik van een extern schooladministratiepakket: Magister. 

Leerlingen krijgen voor het gebruik eigen inloggegevens (inlognaam en wachtwoord) en 

nieuwe leerlingen worden gewezen op de gebruikersregels. 

Ouders hebben een eigen account. Het ouderaccount is bedoeld voor de 

ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van De Vrije School Den Haag. Ouders die 

uitsluitend het account van hun kind gebruiken om in te loggen lopen informatie mis, 

bijvoorbeeld uitnodigingen voor tafeltjesgesprekken. Ouders en leerlingen hebben 

verschillende rechten binnen Magister, op maat gemaakt voor de juiste rol als leerling of 

ouder. Wanneer u na het inloggen bovenaan het venster ’Mijn Kind’ kunt zien, dan bent u 

ingelogd met een ouderaccount.  

Contactadres Magister6: http://vszh.magister.net (of via de link op onze website). Of 

download de app op uw telefoon (let op: nieuwe app). De ervaring leert dat het inzien 

vanuit de computer beter werkt, vanuit de mobiele telefoon zijn vaker problemen 

gemeld. 

 

 

 

 

Nadat u bent ingelogd komt u in het vandaag-scherm. 

Wat kunt u zien: 

• De agenda 

• Huiswerk bekijken (leerlinge kunnen gemaakt huiswerk afvinken 

• Behaalde cijfers en het gemiddelde cijfer bekijken 

• Aanwezigheidsregistraties inzien 

• Persoonlijke gegevens en instellingen bekijken 

• Al deze gegevens blijven offline beschikbaar als deze eerder zijn opgevraagd 

 

 



Account geblokkeerd? 
Leerlingen worden verzocht langs te komen op het secretariaat. 

Ouders kunnen een mail sturen naar secretariaat@vsdenhaag.nl 

 

18 jaar 
Zodra een leerling 18 jaar wordt, wordt het account van de ouders/verzorgers tijdelijk 

geblokkeerd. De wet bepaalt dat leerlingen van 18 jaar en ouder, hun ouders 

toestemming moeten geven om inzage te krijgen in de gegevens op school. Leerlingen 

worden verzocht deze toestemming kenbaar te maken bij het secretariaat. 

 

NOREPLY 
Post vanuit magister heeft als afzender NOREPLY, hierop kunt u dus niet antwoorden. 

Helaas is geconstateerd dat e nogal  eens post van NOREPLY in de spam box terecht 

komt. 

 

Gescheiden ouders 
Mocht u als gescheiden ouder ook inzage willen hebben en kunt/ wilt u geen gebruik 

maken van het eerst uitgegeven ouderaccount, dan kunt een mail sturen naar 

secretariaat@vsdenhaag.nl. Hierbij merken wij op dat magister helaas maar aan 1 

ouderaccount uitnodigingen kan sturen voor tafeltjesgesprekken. In dit geval zult u dus 

zelf onze jaarplanner in de gaten moeten houden. 

Binnenkort worden hieronder de meest gestelde vragen over magister weergegeven en 

beantwoord. 

 

Roosterwijzigingen 

Roosterwijzigingen worden bijgehouden in magister. Wijzigingen op korte termijn 

verschijnen op het digitale mededelingenbord.  

 

Meerdere kinderen op school 
Recht boven in de balk kunt u kiezen van welk kind u de gegevens wilt inzien. 

 

Binnen kort hieronder aangevuld met Veel Gestelde Vragen. 

Bij vragen over Magister kunt u contact opnemen met secretariaat@vsdenhaag.nl 

 


