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Inlogaccount Magister 6
Van de administratie van het Da Vinci College, Gertrudiscollege en het Norbertuscollege ontvangt
iedere leerling en tenminste één van de ouder(s)/verzorger(s) een inlogaccount van Magister 6.
Mocht u deze inloggegevens kwijt zijn geraakt of niet genoteerd hebben en daardoor niet in Magister
6 kunnen inloggen, volgt u dan de onderstaande instructies.
Gebruikersnaam is bekend, maar het wachtwoord is kwijt of dit bent u vergeten
Wanneer u nog wel uw gebruikersnaam weet, maar u bent het wachtwoord kwijt of u weet het
wachtwoord niet meer, logt u dan in op Magister 6 op een PC of laptop via deze url:
https://sgtongerlo.magister.net
Klik nu op de link Geen toegang tot je account
Vul in het volgende scherm uw
gebruikersnaam in (dit is niet uw mailadres!)
en klik op toesturen.
U ontvangt nu een mail met daarin een link
om uw wachtwoord te kunnen wijzigen.
Let op: de mail is slechts een half uur geldig!

KdS/A&O/sgT Magister 6 – gebruikersnaam en/of wachtwoord onbekend

Pagina 1 van 2

Als u géén mail ontvangt, kan het zijn dat uw e-mailadres niet in Magister is geregistreerd. Neemt u
dan via e-mail contact op met de administratie van uw college, waarin u aangeeft dat u uw
wachtwoord niet kunt herstellen omdat u geen link via de mail ontvangt. De administratie zal er dan
voor zorgen dat uw mailadres in Magister wordt ingevoerd , waarna u de procedure om uw
wachtwoord te resetten wel kunt uitvoeren.
De mailadressen van onze colleges zijn:
Da Vinci College:
Gertrudiscollege:
Norbertuscollege:

magister@davincicollege.nl
administratie@gertrudiscollege.nl
magister@norbertuscollege.nl

Gebruikersnaam en wachtwoord beiden kwijt of vergeten
Als u naast uw wachtwoord, ook uw gebruikersnaam voor Magister 6 kwijt bent of bent vergeten,
dan kunt u uw gebruikersnaam opvragen door een e-mail te sturen aan de administratie van uw
college (zie hierboven).
Als u uw gebruikersnaam heeft ontvangen, kunt u de stappen volgen die op de vorige pagina
beschreven staan om uw wachtwoord te herstellen.
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