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Snelkoppelingen naar alle systemen 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?
• Feedback op opdrachten/toetsen
• Inzien van rooster en roosterwijzigingen
• Inzicht in afwezigheid
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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.
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Als u eenmaal bent ingelogd, krijgt u dit 
startscherm te zien. Aan de linkerkant is 
het navigatiemenu terug te vinden. 



Als u op cijfers klikt, komt dit scherm in beeld. Hier zijn de laatste resultaten 
zichtbaar. Om alle resultaten op een overzichtelijke manier te kunnen bekijken, 
klikt u rechtsboven op Uitgebreide weergave. 

Door een bug in Magister is deze knop niet altijd meteen zichtbaar. De knop wordt 
dan soms zichtbaar door de pagina eerst helemaal uit te zoomen.

Op de volgende pagina vindt u een voorbeeld van de uitgebreide weergave.



Op elke opdracht/toets wordt met drie kolommen feedback gegeven. In de 
eerste kolom wordt het niveau weergegeven met M/H/V (mavo, havo of 
vwo). 

De tweede kolom bestaat uit O/M/V/G (onvoldoende, matig, voldoende en 
goed). De O en M staan voor niet voldaan en V en G betekent voldaan. 

In de derde kolom wordt tekstuele feedback gegeven. Als u op deze 
kolom klikt, is de feedback aan de rechterkant terug te lezen.



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

Waar gebruiken we Moodle voor?
• Startpunt voor de vakinhoud
• Inzien van planners
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Onder het kopje Team-X zijn alle 
leerjaren terug te vinden



Op deze pagina zijn alle 
thema’s en 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’.



Binnen elk vak is de planner bovenaan de cursus terug te vinden 



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


