
Instructie inloggen in Magister en Ouderportaal 

Er blijken wat onduidelijkheden te zijn over het Ouderportaal en Magister voor ouders. Daarom 

hebben we deze instructie voor u gemaakt. 

Wat is het ouderportaal? 

Het ouderportaal is een aanvulling op de website van de school. In het ouderportaal staat extra informatie 

van de school, waaronder de contactgegevens van onze medewerkers. Daarnaast treft u hier een overzicht 

aan van de verschillende facturen en berichten die aan u gestuurd zijn. Deze zijn per leerling gesorteerd. 

 

U kunt inloggen op het portaal met de inloggegevens die u van de school ontvangen heeft. 

U kunt het ouderportaal benaderen door op de link te klikken 

https://stellingwerfcollege.wiscollect.nl/app/portal/login of op de website van school op de knop 

ouderportaal te klikken. 

 

 

Wat is Magister? 

We bieden via Magister Web Portal ouders, verzorgers en leerlingen de gelegenheid om de behaalde 

cijfers en de aanwezigheid in de lessen in te zien. Het is een aanvulling op de manier waarop het 

Stellingwerf College de cijfers met ouders en verzorgers deelt. Ook tekent u hier in voor de 

ouderspreekavond en kunt u de gemaakte afspraak bekijken. U benadert Magister door op de website 

op de knop magister te klikken (zie foto hierboven). 

 

 Dan krijg je       Klik hier op inloggen magister. 

 

Daarna volgt het veld waar u de inloggegevens in kunt vullen    

 

 

 

https://stellingwerfcollege.wiscollect.nl/app/portal/login


Bekijkt u de website op de telefoon dan ziet de lay-out er iets anders uit. 

Klik eerst op     

 

 

Dan vouwt er een keuze menu open, maak de keuze   

 

 

In het volgende veld kunt u de inloggegevens invullen  

 

 

 

 

 

Ook kunt u de magister app voor ouders downloaden in de play/appstore.  

Let op dat u kiest voor de app magister voor ouders/leerlingen (magister 6)

 

 

In het volgende veld kunt u de inloggegevens invullen nadat u eerst Stellingwerf College invult bij 

school              

 

  



 In de app zie je het volgende veld, klik hier op het pijltje naar rechts 

 

 

 

Daarna ziet u een foto van uw kind/kinderen. Klik hier op 

U komt dan op het vandaag scherm   

 

Klik op de drie streepjes links van vandaag 

U komt dan in het keuzemenu 

 

 

Hier kunt u kiezen welk onderdeel van Magister u wilt bekijken door er op te klikken. Als er een 

ouderspreekavond gepland staat kunt u in het onderdeel ouderavond een gesprek aanvragen of de 

ingeroosterde gesprekken bekijken. 

 

 



Opmerkingen 

• Bent u de inloggegevens van uw ouderaccount kwijt dan kunt u deze bij ons opvragen via 

administratie@stellingwerfcollege.nl 

• De gegevens van alle kinderen uit 1 gezin zitten in hetzelfde ouderaccount. Wisselen van het ene naar 

het andere kind doe je door op de foto te klikken. 

• Het is mogelijk om kinderen die op een andere school zitten waar met Magister wordt gewerkt toe te 

voegen in je ouderaccount.  Dit doe je door op de + te klikken In het onderstaande veld, de 

schoolnaam en de inloggegevens van de andere school in te vullen. 

 

 

 


