Digitale leermiddelen voor leerlingen in Magister
De digitale leermiddelen van een leerling staan in Magister onder het hoofdmenu bij Leermiddelen.
Dit zijn de digitale componenten die horen bij de lesmethode van een uitgeverij, en zijn vaak aan het
begin van het schooljaar door de leerling zelf bij VanDijk besteld, gelijktijdig bij het bestellen van de
boeken.
In onderstaand voorbeeld heeft de leerling voor 4 vakken een digitale licentie, bij 3 verschillende
uitgeverijen. Door te klikken op de link gaat de leerling naar de methode toe. Per uitgeverij wisselt het,
hoe de leerling daar de eerste keer rechtkomt.
In dit document staat voor Noordhoff, Thieme Meulenhoff en Malmberg beschreven wat de leerling kan
doen om in de methode te komen via Magister.

Tips:

•

Als een leerling hier een link mist naar een bepaald methode, vraag dit dan na aan de boeken
coördinator van jouw school. Deze kan dit nagaan bij Van Dijk en er voor zorgen dat de licentie
alsnog besteld wordt.

•

Als een leerling niet het kopje Leermiddelen ziet, dan is de leerling ingelogd met de Magister
inlog van zijn ouders.

•

Raad leerlingen aan om met de browser Google Chrome te werken. Op dit moment werkt het
doorlinken naar de methode het best bij gebruik van deze browser.

•

Op de website van de uitgeverij staan ook handleidingen over hoe leerlingen met de methode
moeten werken.

•

Raadpleeg altijd de website van de uitgeverij om te zien of er misschien een storing is. In deze
drukke tijd kan dat voorkomen.

•

Het onderdeel leermiddelen is iets anders dan het onderdeel ELO in magister. In ELO staan
bronnen, studiewijzers en opdrachten. Deze worden door de docenten zelf ingericht.
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Noordhoff
Als de leerling klikt op een licentie van Noordhoff opent in de browser zich een 2 e tabblad.
Bij de eerste keer aanmelden, kan er een foutmelding komen, de leerling moet dan weer op
Leermiddelen - Magister tabblad klikken en nogmaals op de licentie, soms moet dit wel 3 keer.

Daarna komt de leerling in de methode.
Bij zijn instellingen staat dan de klas waarin hij zit. Deze klas begint met MAG_ (en dan de klasnaam)
Laat leerlingen altijd de MAG_klas gebruiken aangezien jij als docent ook de MAG_ klas gebruikt. Op
deze manier hoeven leerlingen zich niet aan te melden in de juiste klas, maar gaat dit automatisch via
een koppeling met magister.
In onderstaand (onduidelijk) plaatje staat voor deze leerling klas MAG_6-3H1 klaar.
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Daarna klikt de leerling op Veelgebruikt lesmateriaal en kan de het juiste niveau
kiezen. Zie het 2e onduidelijke plaatje.

Thieme Meulenhoff
Als de leerling klikt op een licentie van Thieme Meulenhoff opent in de browser zich een 2 e tabblad.

Bij de eerste keer aanmelden, moet de leerling een emailadres opgegeven. Laat leerlingen hier hun
MSA emailadres opgeven want die houden ze de rest van hun schoolloopbaan. Dus
leerlingnummer@edu.msa.nl
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Thieme stuurt nu een email naar de leerling met een link die de leerling moet bevestigen. Deze mail
komt vaak in Spambox of in Quarantaine mail terecht. Wijs de leerlingen hierop.
Bij mail in quarantaine moet de leerling de mail “releasen” (bericht aanklikken en vervolgens bovenaan
op ‘Dit bericht is geen spam’ klikken; dan komt het bericht weer in je Postvak In). Daarna kun je op de
link van Thieme klikken en heb je toegang tot je digitale materiaal.
Onderstaande tekst werd gestuurd door Thieme:
Gebruik altijd hetzelfde emailadres!
Een docent of leerling die inlogt via magister hoeft slechts één keer een e-mailadres in
te vullen en te
bevestigen.
Er
zijn
enkele
uitzonderingen:
• Een docent of leerling had twee accounts in het oude systeem
• Een school heeft twee systemen met elk een eigen Kennisnetkoppeling
• Een docent of leerling logt afwisselend in via Magister en rechtstreeks bij
ThiemeMeulenhoff
Vult een gebruiker in één van bovenstaande situaties twee verschillende e-mailadressen in?
Dan ontstaan er twee accounts in het (nieuwe) systeem en het lukt dan niet meer om in te
loggen. Onze klantenservice moet dit handmatig oplossen waardoor er een langere wachtrij
ontstaat.
Het belangrijkste advies aan gebruikers is: vul altijd hetzelfde e-mailadres in.

Er is een koppeling tussen methodes van Thieme en Magister. Dus als het goed is, zit de leerling in de
juiste klas. Deze klas begint met MAG_. De docent moet ook in zijn omgeving met de MAG_ klas
werken.

Malmberg
Als de leerling klikt op een licentie van Thieme Meulenhoff opent in de browser zich een 2e tabblad.
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De leerling ontvangt van de docent een klassencode en kan die vervolgens invullen.
Bij methodes van Malmberg is geen koppeling met Magister, dus moet de docent zelf de klassen
aanmaken, en de leerlingen laten toevoegen d.m.v. de klassencode.
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