
 
      

 

Handleiding Magister6 voor ouders en leerlingen. 

Ga naar de website www.triviumcollege.nl  om in te kunnen loggen op Magister6.  Klik op de 

button Magister leerlingen om Magister te starten, dit geldt ook voor de ouders. Of start 

Magister6 via: https://triviumcollege.magister.net  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magister meta app is oude versie 

Veel leerlingen en ouders hebben de meta app van magister nog in gebruik. Dit is echter een 

oude versie van magister, namelijk versie 5.6. Wij adviseren dan ook om de app te 

verwijderen om misverstanden te voorkomen. 

Magister6 voor ouders en leerlingen 

Magister6 is geschikt voor mobiel, tablet, laptop en pc gebruik.  

Het is aan te raden om NIET de huidige Magister6 app uit de store/market van je telefoon te 

installeren. Als je hem al hebt geïnstalleerd is verwijderen een betere optie, omdat die niet 

prettig werkt en je enkel naar de website verwijst. Magister6 is een namelijk een web 

applicatie en geen "native" app. 

Magister6 werkt het best met de volgende desktop browsers: Internet Explorer 10 en 11, 

Firefox (laatste versie), Chrome (laatste versie), Safari (OSX 7). En de volgende combinaties 

van mobiele browser en besturingssysteem: iOS6 en 7 met Safari, Android4 met Chrome, 

Windows Phone 8/RT met Internet Explorer, Blackberry OS10 met BlackBerry Browser. 

http://www.triviumcollege.nl/
https://triviumcollege.magister.net/


 
      

Snelkoppeling in Android naar Magister6 maken 

Zorg dat je op je Android telefoon of tablet Google Chrome hebt geïnstalleerd.  

1. Start Google Chrome  

2. Ga naar: triviumcollege.magister.net 

3. Log niet in en blijf op het aanmeldscherm  

4. Tik linksonder op de optie knop en kies het sterretje om een bladwijzer aan te maken  

5. Bladwijzer naam: Magister  

6. Bladwijzer URL: triviumcollege.magister.net  

7. Kies opslaan  

8. Verlaat Google Chrome  

9. Ga vanuit je telefoon startscherm naar Apps en selecteer daar Widgets  

10. Tussen de Widgets staat "Bladwijzer maken". Sleep die naar je startscherm en kies 

de Magister bladwijzer die je in Google Chrome hebt aangemaakt. 

Snelkoppeling bij iPhone naar Magister 6 maken 

1. Start Safari  

2. Ga naar: triviumcollege.magister.net  

3. Tik onderaan het scherm op het middelste icoontje (vierkant met pijltje).  

4. Geef aan dat je de website aan je beginscherm wilt toevoegen.  

5. Tik op OK 

Snelkoppeling in Windows Phone naar Magister 6 maken 

1. Start Internet Explorer  

2. Ga naar: triviumcollege.magister.net  

3. Tik rechtsonder in het scherm op de drie puntjes en kies "aan startscherm 

vastmaken"  

4. Er staat nu een snelkoppeling op het startscherm die je naar eigen inzicht kunt 

vergroten, verkleinen en verplaatsen. 

Bovenstaande informatie kunt u ook vinden op www.magister6.nl. Op deze site vindt u 

instructiefilmpjes en een online handleiding. 

https://stanislas.magister.net/
https://stanislas.magister.net/
https://stanislas.magister.net/
https://stanislas.magister.net/
http://www.magister6.nl/

