
 

INLOGGEN MAGISTER EN DRIEKHOEKSGESPREKKEN 

 

 

Op maandag 6 april a.s. vinden er driehoekgesprekken plaats. Al bij de start van het 

schooljaar staat in de jaaragenda, die op onze website staat, wanneer deze gesprekken 

plaatsvinden.  

 

Voor de komende driehoeksgesprekken dit jaar krijgt ‘ouder 1’ per e-mail een uitnodiging en 

kan naar behoefte een gesprek met maximaal 3 docenten per leerling aangevraagd worden. 

(ouder-leerling-docent). 

 

De afgelopen tijd hebben we geconstateerd, dat er met betrekking tot de 

driehoeksgesprekken nog veel vragen zijn. Bijvoorbeeld over het  inloggen op Magister 

(waaronder vergeten wachtwoorden) en bijvoorbeeld dat op de mobiel de afspraak niet te 

zien was. 

 

De mobiele app kent beperkte mogelijkheden. Ons advies: Kijk zeker voor het wijzigen van 

persoonsgegevens en het zien van de afspraken voor de driehoeksgesprekken op de 

computer in Magister. Het inloggen kent voor sommige ouders nog enkele geheimen, 

hieronder ter verduidelijking enige uitleg: 
 

Aan het begin van het schooljaar heeft u van ons de gebruikersnaam en het wachtwoord om 

de eerste keer in te loggen in Magister gekregen. U ontvangt per gezin één ouder-account. 
 

Gebruikersnaam: xxxxxxxx (krijgt u van het kkc) 

Wachtwoord: krijgt u éénmalig van het kkc, daarna dient u een eigen wachtwoord 

aan te maken. 
 

Om in te loggen gaat u (via een vaste computer of laptop) naar de website: 

www.keizerkarelcollege.nl. Klik vervolgens op “Ouders”. U klikt op :”Inloggen Magister”.  

In Magister vult u bovenstaande inloggegevens in. U kunt dan meteen uw wachtwoord 

veranderen.  
 

Het wachtwoord dient uit minimaal 8 posities te bestaan, met minimaal 1 speciaal teken of 

cijfer. Met uw nieuwe, eigen wachtwoord, kunt u voortaan ook via de telefoon of tablet 

inloggen in Magister. 
 

Op onze website kunt u belangrijke mededelingen lezen met betrekking tot het leerjaar en de 

afdeling van uw kind. In Magister kunt u cijfers en absenties van uw kind  bekijken, berichten 

versturen en ontvangen, u kunt zelf  uw contactgegevens aanpassen en u kunt uitnodigingen 

voor driehoeksgesprekken ontvangen.  
 

We willen benadrukken dat het belangrijk is dat u uw eigen ouder-account activeert!  

Indien u alleen maar ‘meekijkt’ met  het leerling-account van uw kind mist u belangrijke 

informatie, en als uw ouder-account niet geactiveerd is, verstuurt Magister geen digitale postt 

naar u.  
 

 

Het secretariaat 

http://www.keizerkarelcollege.nl/

