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Snelkoppelingen naar Magister, Moodle en LVS zijn op de website onder het slotje te vinden



Link: mill-hill.magister.net of ga naar de 
website van het Mill Hill, klik op het slotje en 
klik dan op Magister. 

Waar gebruiken we Magister voor?
• Inzien van rooster en roosterwijzigingen
• Inzicht in afwezigheid

Magister

mill-hill.magister.net


Algemene informatie 
Algemene informatie over het gebruik van 
Magister is terug te vinden via de volgende 
link: https://www.magister.nl/leerling-
ouder/

Op de volgende pagina is informatie te 
vinden over het gebruik van Magister 
binnen Team-X.

Magister

https://www.magister.nl/leerling-ouder/


Als u eenmaal bent ingelogd, krijgt u dit 
startscherm te zien. Aan de linkerkant is 
het navigatiemenu terug te vinden. 



Link: go.kunskapsskolan.nl

Waar gebruiken we Kunskapsskolan voor?
• Feedback op opdrachten en toetsen
• Startpunt voor een aantal vakken
• Startpunt voor HHH-opdrachten

go.kunskapsskolan.nl


Vul hier de schoolcode ‘millhill’ in. 
In het volgende scherm logt u in 
met uw eigen gegevens van 
Kunskapsskolan.



Nadat u bent ingelogd, ziet u het 
startscherm. In het menu links zijn 
de belangrijkste zaken terug te 
vinden. 



Ga naar de website van het Mill Hill, klik op 
het slotje en klik dan op Moodle. 

Waar gebruiken we Moodle voor?
• Startpunt voor een aantal vakken

Magister



Onder het kopje Team-X zijn alle 
leerjaren terug te vinden



Op deze pagina zijn 
vakken terug te vinden. 
Klik op de categorie en 
klik binnen de categorie 
op cursus.

Na het klikken op de 
cursus kan er een 
melding verschijnen over 
het aanmelden in de 
cursus. Klik hier op ‘Laat 
me in de cursus’.



Ga naar de website van het Mill Hill, klik op 
het slotje en klik dan op LVS. 

Waar gebruiken we LVS voor?
• Feedback op inzet tijdens de lessen

MagisterLVS



Nadat u als ouder bent 
ingelogd in LVS, kunt u de 
lezen wat de vakdocenten 
hebben geschreven over uw 
zoon of dochter.


