Aan ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen
van het Grotius College, locatie Juniusstraat
8 en praktijkschool

Delft, oktober 2014
Betreft: toegang tot Magister en Schoolkostensysteem
Beste ouders/verzorgers,

Magister

Ons schooladministratiesysteem, Magister, biedt de mogelijkheid om ouders en leerlingen inzage te
geven in de door leerlingen behaalde cijfers, absenten en verdere schoolregistraties.
Vanaf 28 oktober 2014 kunt u als ouder/verzorger gebruik maken van een nieuwe versie van
Magister, namelijk Magister 6. Voorheen logde u in met de account van uw zoon/dochter; in
Magister versie 6.0 heeft u als ouder een eigen account.
Uw account voor Magister 6 is:
inlognaam:
(iedere ouder krijgt een unieke inlognaam)
wachtwoord: (idem)
Het wachtwoord zult u bij de eerste keer dat u inlogt moeten wijzigen in een door u gekozen
wachtwoord van 8 karakters.
Wilt u tevens controleren of uw email adres in Magister correct is. Dit adres wordt namelijk uw
inlognaam in ons schoolkostensysteem.
Hieronder vindt u de belangrijkste verschillen met de huidige versie van Magister:
Nieuw design
Magister 6 heeft een nieuw design. Informatie omtrent de gebruikte schermen wordt ook getoond
als u voor de eerste keer inlogt in Magister 6.
Op elk apparaat bruikbaar
Magister 6 draait op alle devices: PC, Mac, Chromebook, tablet en smartphone. Het is toegankelijk
via een browser. Dit betekent dat u op elk gewenst moment op een voor u prettige manier
informatie kan opvragen betreffende uw kind(eren).
Ander inlogadres
Magister 6 is toegankelijk via de browser op https://grotiuscollege.magister.net . Op onze
schoolwebsite zal ook naar dit nieuwe adres worden verwezen. Bij de eerste inlog verschijnen er
een 3 tal schermen waarbij uitleg wordt gegeven over de scherminhoud.

Schoolkostensysteem
Ieder jaar ontvangt u van de school een factuur met betrekking tot de (vrijwillige) ouderbijdragen.
Om u nog beter van dienst te kunnen zijn, heeft het Grotius College besloten de betaling van de
ouderbijdrage, kennismakingsdagen, reizen en overige kosten m.i.v. 28 oktober 2014 digitaal
aan te bieden.

Het nieuwe digitale systeem biedt ouder(s)/verzorger(s) de mogelijkheid om dit via internet te
doen. Dit gaat als volgt: u maakt (in een paar stappen) een keuze uit de aangeboden activiteiten
en diensten van de school. Vervolgens kunt u kiezen of u direct het gehele bedrag betaalt via
iDeal, of dat u in termijnen betaalt. Indien u kiest voor betaling in termijnen krijgt u voor iedere
deelbetaling een iDeal-link toegezonden via de e-mail.
Hoe in te loggen:
Via de het internetadres https://grotiuscollege.ouderbijdrage.nl kunt u toegang krijgen tot het
digitale schoolkosten systeem of via onze website (www.grotiuscollege.nl) en te klikken op de
button “schoolkosten”.
U kunt inloggen met het door u opgegeven emailadres in de Magister en een door u te kiezen
wachtwoord. Omdat u voor het eerst inlogt, heeft u nog geen wachtwoord. U kunt op deze manier
een wachtwoord invoeren:

1. Ga naar https://grotiuscollege.ouderbijdrage.nl
2. Kies voor de optie wachtwoord aanvragen.
3. Voer als inlognaam uw e-mailadres in.

Let op: dit is niet dezelfde inlognaam als in Magister.

4. U ontvangt hierna een mail met een link naar de pagina waar u uw eigen

wachtwoord kunt invoeren (deze link is 24 uur geldig). De eerste keer kan het
15 minuten duren voordat u deze mail ontvangt. Heeft u meerdere keren een
wachtwoord aangevraagd, dan dient u te wachten op de mail die hoort bij uw
laatste aanvraag. Gebruik maken van een verouderde link geeft de melding:
“geen geldig wachtwoord-reset verzoek gevonden”.
5. Inloggen doet u vervolgens met uw e-mailadres en het door u gekozen
wachtwoord.
6. Als u ingelogd bent staan er in het systeem voor uw kind een overeenkomst klaar. Het staat
u vrij de overeenkomst slechts voor een gedeelte van de door de school aangeboden
diensten en activiteiten aan te gaan.
7. Na vastleggen van uw keuze kunt u tot betaling door middel van iDeal overgaan.
Wij verzoeken u de digitale overeenkomst uiterlijk 4 november 2014 in te vullen. De aankondiging
met betrekking tot de schoolkosten hebben wij ook naar het email adres dat in Magister staat
verzonden. Mocht u geen e-mail van ons hebben ontvangen verzoeken wij u uw e-mail adres aan
ons door te geven via info@grotiuscollege.nl. U kunt dit ook zelf binnen uw magisteromgeving
invullen. Mocht u verder nog vragen hebben over de schoolkosten, dan kunt u deze stellen door
een e-mail te sturen naar fa@grotiuscollege.nl. Voor vragen over Magister kunt u mailen naar
magister@grotiuscollege.nl. Uiteraard kunt u ook bellen naar de gebruikelijke telefoonnummers.
U kunt deze brief teruglezen op onze website onder de pagina voor ouders/documentatie/brieven.
Met vriendelijke groet,

Afdeling ICT
Grotius College

