Vanaf vandaag is Magister beschikbaar voor jou! Tot op heden hadden je ouders
toegang en kon je aan je ouders de inloggegevens vragen om ook in Magister te
kunnen kijken. Vanaf vandaag krijg je dus een eigen account zodat je niet alleen
Magister kunt inzien maar ook de App Meta op je smartphone kan installeren. Meta is
een app voor de iPhone, iPod Touch, iPad, Android-phone of Android- tablet (minimaal
Apple iOS 3 of hoger en Android 1.6 of hoger ). Voordat je gebruik kunt maken van
Magister of Meta moet je wel eerst een en ander doen.

Magister activeren
•
•

Ga op een gewone PC naar https://vhl.swp.nl/
Klik op Wachtwoord vergeten.

•

Je ziet dan het volgende scherm. Vul hier je leerling nummer in en klik op OK.

•
•
•

Ga nu naar je schoolemail via https://mail.google.com/a/leerling.vhl.nl/
In je schoolmail vind je een mail afkomstig van no-reply@schoolmaster.nl
Volg de aanwijzingen in deze mail en stel een wachtwoord in voor Magister.

Nadat je hiermee klaar bent kan je gebruik maken van Magister. Je gebruikersnaam is
dus je leerling nummer en je wachtwoord heb jezelf ingesteld

Meta installeren
Als je Meta wilt installeren op je mobiele telefoon of ander mobiel apparaat moet je
eerst Meta installatie aanvragen via Magister.
•
•
•

Start Magister en login met je eigen gegevens.
Ga naar Mijn instellingen
Klik op de button Meta installatie

•

Open op je mobiele apparaat je schoolmail via:
https://mail.google.com/a/leerling.vhl.nl/
In je schoolmail vind je een mail afkomstig van noreply@vhl.nl
Open de link in deze mail en installeer Meta
Start na de installatie Meta

•
•
•

•

Meta vraagt de schoolgegevens in te vullen. Bij stap 1 vul je in het zoek veld vhl
in. Meta vindt onze school. Vink Visser ’t Hooft Lyceum aan en klik op Volgende.

•

Vul bij stap 2 jouw leerling nummer en je wachtwoord voor Magister in.

•

Stap 3 zal Meta automatisch volledig installeren en is Meta klaar voor gebruik.

