
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Informatie over Meander College-account en Magister-account 
 
23 juli 2018 
 
 
Beste leerling, geachte ouder(s)/verzorger(s),  
 
Je komt volgend jaar als nieuwe leerling naar het Meander College. Natuurlijk is dat even wennen aan 
het gebouw, aan de mensen en aan de manier waarop dingen zijn georganiseerd. Wij hopen dat je 
een goede start maakt en het Meander College ervaart als een fijne school! 
In deze brief laten we je weten hoe je een Meander College-account en een Magister-account krijgt. 
Om toegang te krijgen tot je Meander College-account, heb je gegevens nodig die in Magister staan. 
Het is daarom nodig om éérst in te loggen bij Magister. 
 
Magister 
 
In Magister staat alle informatie over jou. Zoals je persoonsgegevens, informatie van je basisschool, je 
rooster, je cijfers, je aanwezigheid en absenties. Als wij je iets willen laten weten, bijvoorbeeld over 
lesuitval het eerste uur of informatie over een excursie, sturen we je een Bericht in Magister. (Dat is 
dus iets anders dan je school-email.) En – heel handig – in Magister staat ook een digitale versie van je 
lesboeken! 
Je kunt Magister gebruiken met een telefoon-app, met de iPad-app of via de website van Magister 
(landstedevo.magister.net). De werking is in de basis overal gelijk. 
 
Magister: gebruikersnaam en wachtwoord 
Als je in klas 1 komt, ontvang je de gebruikersnaam voor Magister en het wachtwoord van je mentor. 
Als je nieuw bent en in klas 2 of hoger begint, haal dan in de eerste schoolweek de brief met je 
gebruikersnaam voor Magister op bij de leerlingenadministratie. Je krijgt van een medewerker dan 
gelijk je wachtwoord (dat je zelf daarna kunt wijzigen, als je wilt).  
De gebruikersnaam van leerlingen is altijd een zes-cijferige code, die begint met een 4. Bijvoorbeeld 
'412345'. Gebruikersnaam vergeten? Meld je dan bij dhr. Hovestad (Oost 2). Als je als leerling je 
wachtwoord bent vergeten of als je Magister-account is geblokkeerd, meld je dan bij dhr. Hovestad 
(Oost 2) om het wachtwoord van je account te laten resetten. 
Als ouder/verzorger heeft u een eigen gebruikersnaam. Die ontvangt u in een brief, aan het begin van 
de cursus. Als u uw gebruikersnaam kwijt bent, neemt u telefonisch contact op met de administratie 
van de school. Wanneer u als ouder uw wachtwoord kwijt bent, kunt u op de website van Magister 
een nieuw wachtwoord aanvragen. (Onder uw inlognaam staat een knop Wachtwoord vergeten?) Dit 
nieuwe wachtwoord wordt dan verzonden naar uw (privé)e-mailadres. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Meander College-account 
voor wifi (Eduroam) en schoolnetwerk 
 
Met jouw Meander College-account heb je toegang tot het wifi-netwerk en de laptops en printers die 
op school staan: je zult dit account dus dagelijks gebruiken. Je gebruikt het ook om in te loggen op 
groeps.info. Dat is een beveiligde website die we gebruiken voor het mentoraat, maar ook waarmee je 
je kunt inschrijven op herkansingen en waar je bijv. ook in klas 5 of 6 je keuzementor kunt kiezen. 
 
Meander College-account: gebruikersnaam en wachtwoord 
 
De gebruikersnaam van je Meander College-account is het eerste deel van je e-mailadres, 
bijvoorbeeld: jdeboer1234 (zonder @leerling.meandercollege.nl). Je e-mailadres kun je vinden bij 
‘Mijn gegevens’ in de Magister-app op je telefoon of tablet of door rechtsboven te klikken op je foto in 
de webversie van Magister. 
 
Toch is er één uitzondering op je gebruikersnaam: om toegang te krijgen tot 'Eduroam', ons wifi-
netwerk, moet je wél je hele e-mailadres gebruiken, bijvoorbeeld: 
jdeboer1234@leerling.meandercollege.nl. 
 
Het wachtwoord van je Meander College-account is standaard de combinatie van je geboortedatum in 
cijfers en het woord Email met een hoofdletter E. Bijvoorbeeld: 03072004Email. Wachtwoord 
vergeten? Meld je dan bij dhr. Hovestad (Oost 2) om het wachtwoord van je account te resetten. 
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
mevr. W.M.R. Baars-Soppe MEL, teamleider mavo 
dhr. E. van Amelsfort, teamleider havo 
dhr. drs. R.G.J. Doornekamp, teamleider atheneum 
 
 


