Aan de ouder(s)/verzorger(s) van:

Maastricht, 21 februari 2013
Ons kenmerk: LAA/CRU/ES/1302031
Betreft: Toegang tot Leerlingenportaal Magister

Middels deze brief willen wij u informeren over het Leerlingenportaal van Magister.
Magister is het softwarepakket dat wij gebruiken voor onze schooladministratie. Het verwerken van
cijfers is een belangrijk onderdeel hiervan. Magister biedt via het Leerlingenportaal de mogelijkheid om
leerlingen, en dus ook hun ouder(s)/verzorger(s), via internet inzage te verschaffen in hun cijfers.
Inmiddels hebben wij dit Leerlingenportaal open gezet. Hieronder wordt aangegeven hoe er op het
Leerlingenportaal ingelogd kan worden.
•
•

Inloggen kan via onderstaande link (intypen in adresbalk van uw internetbrowser):
http://bonnefanten.swp.nl
Het inlogscherm verschijnt. Vul het leerlingnummer en bijbehorende wachtwoord in en klik
op de pijl:

•

Klik vervolgens links bovenaan op deze knop:

•

Het cijferoverzicht verschijnt.

Hieronder volgt een aantal tips/aandachtspunten/opmerkingen:
•

•
•

•

•

•

•

Bekijk ook eens de knoppen bovenaan de pagina:

U kunt hiermee onder andere het cijferoverzicht naar Excel exporteren en het cijferoverzicht
afdrukken.
Door op een cijfer te klikken kunt u onderaan de pagina meer informatie zien, zoals de weging
en door wie het cijfer ingevoerd is.
Het wachtwoord om in te kunnen loggen op het Leerlingenportaal kan niet door de leerlingen
gewijzigd worden en is geldig tot 31 juli 2013. Bewaar het op een veilige plaats. Indien de
leerling het wachtwoord kwijt raakt kan de leerling via het volgende mailadres zijn/haar
gegevens opvragen bij mevr. M. Cruccas: mcruccas@bonnefantencollege.nl.
De cijferstructuur in Magister hangt nauw samen met de Programma’s van Toetsing &
Afsluiting BB (Bovenbouw). Deze kunt u vinden op onze website www.bonnefantencollege.nl
onder “Examens > PTA’s”.
In verband met de voorbereiding van de rapportvergadering is het Leerlingenportaal dit
schooljaar niet toegankelijk:
Van 15 t/m 22 maart, week 12.
Van 21 t/m 28 juni, week 26.
Leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s) die vragen hebben over het cijferoverzicht kunnen
hiervoor in eerste instantie terecht bij de mentor; als het een vraag betreft over een specifiek
cijfer kan de leerling het beste bij de betreffende vakdocent informeren.
Het Leerlingenportaal in Magister biedt meer mogelijkheden dan alleen inzage verschaffen in
de cijfers, maar voorlopig beperken we ons tot het cijferoverzicht. Zodra er meer
mogelijkheden beschikbaar komen melden we dat in ieder geval op onze website:
www.bonnefantencollege.nl.

Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,

M. Cruccas
Medewerker schooladministratie

