


Toegang 
Via de school website 

www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl  

 

De knop Magister zit onder  

Mijn OSB 

http://www.openschoolgemeenschapbijlmer.nl/


Gebruikersnaam en Wachtwoord 
 Alle ouders en verzorgers krijgen in het eerste jaar een 

persoonlijke Magister account 

 De leerlingadministratie stuurt per brief iedereen de 
gegevens toe 

 Stuur een E-mail naar 
magister@openschoolgemeenschapbijlmer.nl als u een 
probleem heeft met inloggen 

 Op de 18de verjaardag van uw kind wordt uw toegang automatisch geblokkeerd 

mailto:magister@openschoolgemeenschapbijlmer.nl


Vandaag scherm 
Via het vandaag scherm heeft u 
toegang tot 

 

- Agenda 

- Cijfers 

- Aanwezigheid 

- Mijn instellingen 

- Administratie 



Mijn kind 
Heeft u meerdere kinderen op de 
Open Schoolgemeenschap Bijlmer 
dan kunt u in elk scherm wisselen 
tussen uw kinderen 



Agenda 
Het rooster van de leerling 

 

Het vertoonde rooster in Magister 
is (nog) niet leidend! 



Agenda 
 

Het rooster van de leerling 

 

Het vertoonde rooster in Magister 
is (nog) niet leidend! 

 

Via de legenda krijgt u uitleg over 
alle kleuren en pictogrammen 

 

Wij zullen in de toekomst steeds 
meer via deze agenda 
communiceren 

 



Cijfers 
Gebruik de filter om de resultaten die je wil zien te kiezen 

 



Cijfers 
 

 

 

- Hou de muis over teksten om 
ze volledig te kunnen lezen 

 

 



Aanwezigheid 
 

- De registraties zijn direct 
zichtbaar 

- Gebruik de legenda-knop om 
de betekenis van de letter-
codes te zien 

- De registraties worden 
ingevoerd door docenten, 
conciërges en de verzuim-
medewerkers 

- De mentor is 
eindverantwoordelijk voor de 
juistheid van de registraties 

 



Mijn instellingen 
- Hier kunt u het 

telefoonnummer en E-mail 
adres, waarnaar vanuit 
Magister gecommuniceerd 
word, aanpassen 

- Uw wachtwoord wijzigen 

 

 

 



Administratie 
- Basisgegevens leerling 

 



Administratie 
- Basisgegevens leerling 

- Gegevens beide 
ouders/verzorgers 

 



Administratie 
- Basisgegevens leerling 

- Gegevens beide 
ouders/verzorgers 

- Aanmeldingen 

 

 



Administratie 
- Basisgegevens leerling 

- Gegevens beide 
ouders/verzorgers 

- Aanmeldingen 

- Lesvakken 

 

 



Administratie 
- Basisgegevens leerling 

- Gegevens beide 
ouders/verzorgers 

- Aanmeldingen 

- Lesvakken 

 

- Als een van deze gegevens niet 
juist is, neem dan contact op 
met de leerlingadministratie 

 

 

 


