Informatie rondom het cijferoverzicht in Magister en het rapport van het tweede trimester.
Indien met een standaard schooladministratiepakket als Magister de vorderingen van leerlingen in
beeld worden gebracht, zijn er voor onze school enkele problemen:
De schoolstructuur bestaat uit een combinatie van doorlopende lessen, en geperiodiseerde vakken. Er
zijn weinig soorten scholen die dit in één rooster combineren. Er zijn ook weinig andere scholen die
met uitgebreide tekstbeoordelingen werken zoals in een getuigschrift. We hebben met de inrichting
van de cijferstructuur geprobeerd de verschillen tussen de werkelijkheid in school, en de weergave
daarvan in magister zo goed mogelijk te overbruggen. In de inrichting hiervan is onderscheid gemaakt
tussen drie soorten vakken:
1. De periode vakken: Deze worden door het jaar heen worden gegeven met een wisselende
lengte (bijvoorbeeld twee, drie of vier weken), en worden als afgesloten weergegeven in T3
2. De vaklessen daarentegen lopen door gedurende het schooljaar. Daarvan ziet u telkens een
tussenstand aan het einde van elk trimester.
3. De afgesloten kunstvakken/praktische vakken ziet u ook verschijnen in T3.
Een schooljaar bestaat bij ons uit 3 trimesters:
Trimester 1: 27/8/2018 t/m 23/11/2018
Trimester 2: 26/11/2018 t/m 15/3/2019
Trimester 3: 18/3/2019 t/m einde schooljaar 2019
Om ook de afzonderlijke resultaten te kunnen blijven volgen zijn er ook de DeelResultaten. Deze
DeelResultaten zijn alle cijfers in volgorde van de tijd, die voor een bepaald vak zijn behaald. Deze
resultaten lopen het hele jaar door.
Samenvattend is T3 dus het eindresultaat van het gehele schooljaar, terwijl T1 en T2 deelresultaten
zijn.
T2 is het deelresultaat van T1 en T2.
T3 is het deelresultaat van T1 T2 en T3, waarbij T3 de laatste, en dus tevens verzamelresultaten zijn.
In klassen met gecombineerde studies (mavo-havo of havo-vwo) worden de cijfers weergegeven op
twee niveaus:
DR1 (Deelresultaten 1) alle cijfers op het laagste niveau waarop een leerling wordt getoetst. MAVO
voor een MAVO-HAVO klas en HAVO voor een HAVO-VWO klas.
DR2 (Deelresultaten 2) alle cijfers op het hoogste niveau waarop een leerling wordt getoetst. HAVO
niveau voor de MAVO-HAVO klas en VWO niveau voor de HAVO-VWO klas.

Voor een overzicht van de behaalde cijfers logt u in op de gebruikelijke wijze
Klik op cijferoverzicht

De groene kolommen zijn de gemiddelden van deelresultaten. Deze worden automatisch berekend.

Standaard worden de cijfers uit het huidige schooljaar en de actuele cijferperiode getoond. Aan de
rechterkant van het scherm staat het keuzemenu voor de cijferweergave:

Wissel via het tabblad Weergave om een andere cijferperiode te bekijken.
Klik op een cijfer voor meer informatie. De extra informatie zal rechts in het scherm getoond
worden in het tabblad Details. In dit voorbeeld frans: 7.5

Weging: in welke mate telt het vak mee voor het gemiddelde eindresultaat.
Werkomschrijving: bijvoorbeeld overhoring, proefwerk of opdracht.

Klik op een cijfer uit de groene (totaal) kolom, dan kunt u rechts zien hoe dit cijfer is
samengesteld. In dit geval ziet u hoe het cijfer Frans is opgebouwd: 8.1

Wat kan verwarring opleveren:
Soms staan er voor een vak meerdere groene vakjes. Dat geldt voor een enkel vak waarvoor
een herkansing gegeven kan worden.
Vakjes zijn leeg, als u daarop klikt zal de informatie zich niet aanpassen: het betreft dan een
lege kolom die om welke reden dan ook niet gebruikt is.
Vakjes zijn leeg, maar er staan wel gegevens bij de informatiebalk rechts: het betreft hier een
overhoring/toets die door uw kind nog niet is gemaakt.
In een vakje staat geen cijfer maar Inh of Vr: het betreft een toets/overhoring die moet worden
Ingehaald, of waarvoor de leerling door omstandigheden is Vrijgesteld.
Indien u vragen heeft over dit onderdeel van magister, stuurt u een mail naar
m.brakkee@vsdenhaag.nl o.v.v. vragen cijferstructuur.

