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Instructies voor leerlingen                        

1. Werken met MAGISTER 

Het Montessori Lyceum werkt al jaren met het administratieprogramma 

Magister. Je kent dit inmiddels waarschijnlijk al voor het opzoeken van 

roosterinformatie, cijfers of absenties. Naast de agenda is ook de 

Elektronische Leer Omgeving een belangrijk onderdeel van Magister, de 

ELO. Dit is de plek waar docenten en leerlingen een platform hebben om 

informatie te delen, opdrachten in te leveren en studiewijzers te gebruiken 

via een beschermde verbinding over het internet. Het mooie van Magister 

6 is dat het nu op de windows-pc, i-mac, i-pad, tablets en smartphones 

kan worden gebruikt. Op je smartphone is het scherm iets anders 

ingedeeld, maar dat wijst zich vanzelf. 

Je zult merken dat docenten  naar de ELO verwijzen wanneer je 

bijvoorbeeld een document nodig hebt of een studiewijzer wilt hebben. 

Omgekeerd zullen docenten af en toe via de ELO opdrachten geven, die jij 

daar ook kunt inleveren door ze te uploaden. Verder wordt het huiswerk in 

de agenda van Magister gezet. 

Vandaar deze gebruiksaanwijzing met de belangrijkste informatie over het 

omgaan met Magister en de ELO.  

Je begint natuurlijk met inloggen in Magister. Dat kan via www.rml.nl  of 

direct met deze link  https://rml.magister.net    

Eenmaal ingelogd zie je het vandaag-scherm met de menuknoppen in de 

linkermenubalk, het startscherm.  

 

 

http://www.rml.nl/
https://rml.magister.net/
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2. VANDAAG en AGENDA (Agenda ( HUISWERK) 

Onder de knop Vandaag  staat de knop Agenda.  

 

Hier vind je een overzicht van de lessen en andere afspraken en van het 

huiswerk. Je kunt het huiswerk dan altijd opzoeken in Magister. Als je 

dubbelklikt op een les in de agenda dan krijg je alle informatie over die les 

in een apart venster, het lesdashboard.  
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3. AANWEZIGHEID 

 

Onder Aanwezigheid krijg je een overzicht van je absenties.   
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4. CIJFEROVERZICHT 

 

 

5. BERICHTEN (Mailbox binnen Magister)  

Voor de schoolmail maken we géén gebruik van Magister omdat we voor 

het mailverkeer tussen leerlingen en docenten en tussen leerlingen 

onderling werken met een andere applicatie, namelijk Microsoft 

Office Outlook. Alle leerlingen en docenten hebben een ..@rml.nl 

Emailadres. Dit kun je ook thuis gebruiken via  https://mail.rml.nl  dan 

inloggen in je schoolaccount en je kunt je mail lezen, berichten versturen 

naar docenten en medeleerlingen. Je kunt de berichten die naar je 

schoolmail worden gestuurd, ook laten doorsturen naar een ander privé 

mailadres als je dat prettig vindt.  

Daarvoor moet je wel een zogenaamde ‘doorstuurregel’ aanmaken. 

Hieronder lees je hoe je dat doet. 

5.1. Schoolmail doorsturen naar privemailadres.  
Ga naar je schoolmail via de website of via het url: https://mail.rml.nl  en log in met je 

schoolgegevens en wachtwoord 

Klik op Opties 

 

Klik op Regels en dan op Nieuwe regel 

mailto:..@rml.nl
https://mail.rml.nl/
https://mail.rml.nl/
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En kies voor: Een nieuwe regel maken voor binnenkomende berichten.   

(Er verschijnt mogelijk een scherm: compatibiliteit met Outlook: Klik op 

uitgeschakelde regels verwijderen en dan ga je door naar het volgende scherm) 

Klik op Als mijn naam is.. 

Plaats een vinkje bij In het vak Aan of CC 

Klik onder Ga als volgt te werk op doorsturen of omleiden 

Plaats een vinkje Het bericht doorsturen naar personen of distributielijsten 

En klik op opslaan. 

Klik dan op personen of distributielijsten en je komt in het adresboek: 

 

Vul in het adresboek achter Aan  je privé-mailadres in  

en Klik op OK.  Controleer nu of de regelbeschrijving juist is. 
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Klik tenslotte op OPSLAAN.   

Nu worden de berichten die naar de schoolmail komen,  automatisch doorgestuurd naar 

je privémailadres. 

BELANGRIJK 

 Let er wel op of je schoolmail niet helemaal volloopt waardoor je mailbox geen 

nieuwe mailtjes meer accepteert.  

 Door af en toe (tenminste één keer per schooljaar)  de mappen Postvak-In, 

Verwijderde mail, Ongewenste mail en Verzonden mail) te controleren en op te 

ruimen of leeg te maken, voorkom je dit probleem.
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6. ELO 

Dit is de meest uitgebreide knop in Magister. De mogelijkheden van de 

ELO worden hieronder behandeld. 

 

5.2. BRONNEN 

Je ziet hier verschillende hoofdmappen voor documenten:  

We behandelen Mijn ELO-documenten en Gedeelde documenten. 

  

5.2.1. Mijn ELO-documenten  

In Mijn ELO-documenten kun je werkbestanden downloaden en bewaren.  

LET OP: Deze map is niet bedoeld voor uitgebreide opslag van films of 

foto’s! Wil je afbeeldingen in een werkstuk gebruiken, controleer altijd hoe 

zwaar die fotobestanden zijn en verklein ze! Dat kan bijvoorbeeld 

gemakkelijk met Paint.  Een gebruiksaanwijzing vind je bij 
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http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/resize-a-picture-using-paint   

Opslag in Magister heeft als voordeel dat je er altijd bij kunt. Maak wel 

zelf mappen aan bijvoorbeeld per vak om documenten te bewaren in de 

ELO. Zo houd je het overzichtelijk.  

  Je kunt een bestand uploaden door op het plusje te klikken, 

hernoemen of verwijderen via de knop met het stippellijntje. 

 

5.2.2. Gedeelde documenten: 

 In de Gedeelde mappen vind je de mappen die de docent voor de klas of 

lesgroep heeft klaargezet. In die mappen staan de documenten die je kunt 

delen met je docent. Bijvoorbeeld antwoordformulieren of 

antwoordbladen.  

Als je in de gedeelde documenten een bestand wilt openen (en bewerken),  

dan moet je erop klikken met de rechtermuisknop en downloaden. 

 

 

 

 

 

http://windows.microsoft.com/nl-nl/windows7/resize-a-picture-using-paint
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5.3. STUDIEWIJZER 

 

Onder Bronnen staat Studiewijzers. De docenten hebben afgesproken dat 

we de studiewijzers voortaan in de ELO zullen gaan plaatsen. Dat is 

handig want dan kun je ze niet meer kwijt raken! 

 Klik op Studiewijzer  

Je krijgt nu de studiewijzers te zien die docenten deze periode voor 

jou en voor jouw klas of lesgroep hebben klaargezet. De naam van 

studiewijzers heeft de volgende opbouw: klas, lesgroep of 

jaarlaag/vak/docent/periode. Hierdoor komen de studiewijzers per 

vak bij elkaar te staan en blijft het overzichtelijk. 

 Klik in het menu op de studiewijzer die je nodig hebt 
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 De studiewijzer kan uit meer onderdelen bestaan:  

- een algemeen deel; 

- een of meer specifieke Onderdelen ( met kleurcode) hier kunnen 

ook bijlagen, links en opdrachten staan. De indeling van de 

onderdelen kan per vak of per docent verschillen. Vraag je docent als 

je het niet begrijpt, om toelichting. 

 

 Let op of er geen bijlagen of opdrachten bij staan; dubbelklik erop om 

te openen. 
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5.4. OPDRACHTEN 

Bij Opdrachten staan de taken of opdrachten die docenten voor je hebben 

klaargezet in de ELO. Klik erop. Je krijgt dan het volgende scherm: 

 

 

In het bovenste gedeelte staan alle opdrachten die je hebt. Wanneer je 

één van de opdrachten selecteert, dan zie je in het onderste gedeelte bij 

Omschrijving alle informatie die je nodig hebt. Dat kan ook in bijlagen 

eronder staan! 
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5.4.1. Opdrachten inleveren. 

 

 

Wanneer je de opdracht hebt gemaakt, sla je het op; vervolgens kun je 

het uploaden naar mijn elo-documenten. Zorg dat je het bestand met de 

uitwerking van de opdracht eerst hebt opgeslagen op je computer en 

daarna gesloten, voordat je in Magister op inleveren klikt.  

 

 

 

 

Nadat je dat hebt gedaan verschijnt het volgende scherm: Je 

kunt nu kiezen vanwaar je het bestand gaat inleveren: Vanaf Mijn ELO-

documenten of via bestand toevoegen van schijf. 
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Mocht je je bedenken dan kun je het bestand altijd weer weghalen.  

Vergeet tenslotte niet rechtsboven op verzenden te klikken!  Als het 

bestand is geüploaded, verschijnt het onder Mijn uitwerking  

 

Of je een opdracht meer dan één keer kunt inleveren, hangt af van hoe je 

docent de opdracht heeft ingesteld. Zo kan het zijn dat je na feedback van 

je docent de fouten moet verbeteren om  de opdracht nog een keer  in te 

leveren.   
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6. LEERMIDDELEN -  DIGITAAL LESMATERIAAL 

 

 

Verschillende vakken werken met een methode die ook digitaal 

lesmateriaal aanbiedt onder licentie. Wanneer dit het geval is,  moet je dit 

digitaal lesmateriaal benaderen via de ELO. Klik op Leermiddelen. De 

digitale leermiddelen komen tevoorschijn. Als je dan klikt, kom je vanzelf 

in de leeromgeving van de uitgever die bij de methode hoort.  

 

Voor uitleg over het digitale leermiddel kun je bij de docent of de site van 

de uitgever.     
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LET OP: Waar is mijn Licentie? 

SOMS KUN JE NIET ALLE LICENTIES VINDEN IN DIT OVERZICHT! Klik dan 

op het rechtertabblad Weergave en kijk bij Licenties; als het vinkje bij 

huidige staat, verplaats het vinkje naar  alle ! Dan komen ook de oudere 

licenties die verlengd zijn in beeld. 

      

    

7. INSTELLINGEN in MAGISTER   

 

Als je op het tandwieltje klikt, kom je bij je instellingen.  

 

Daar kun je contactgegevens aanvullen of aanpassen en je wachtwoord opnieuw instellen. Het is 

veilig om je wachtwoord jaarlijks te veranderen.    
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8. AURA LIBRARY 

Met de AURA Library APP (Mediatheek catalogus)vergeet je nooit 

meer een boek in te leveren! Zie meteen welke items je in je bezit hebt en 
wanneer je deze in moet leveren. En als je het boek nog nodig hebt, kan 

je de uitlening eenvoudig verlengen.  

Je hoeft niet meer te vragen of een item beschikbaar is, want met de app 
zoek je deze eenvoudig op in de catalogus van jouw (school)mediatheek 

en kan je meteen een reservering plaatsen. Dan krijg je ook een berichtje 
als je gereserveerde item klaar ligt!  

Met de Aura Library App kun je:  
- zoeken in de catalogus van jouw (school)mediatheek  
- zien welke materialen je geleend hebt  

- zien wanneer je ze uiterlijk moet inleveren  
- zien hoeveel boete je hebt  

- je materiaal online verlengen  

- zien welke titels je in het verleden hebt geleend  
- materiaal reserveren  

- zien welke reserveringen je hebt  
- een berichtje krijgen wanneer een gereserveerd boek voor je klaarligt  

- je telefoon als lenerspas gebruiken door de ingebouwde streepjescode  

Je kunt de app installeren op je phone of tablet door eenmalig de 

volgende stappen zetten. 

1. Ga naar de Apple Store (iPhone - iPad) of Play Store (Android) 
en download de Aura Library app (gratis) 

2. Kies in de lijst van beschikbare scholen voor Rotterdam, 
Montessori Lyceum 

3. Klik vervolgens op "Ga door naar Aura Library" 
4. In het volgende scherm kies je voor "Maak een nieuw account 
aan" 
5. In het veld lenerscode typ je je leerling nummer in 

6. Vervolgens kun je in het volgende veld zelf een wachtwoord 
aanmaken (schrijf dit wachtwoord in je agenda of zet het in de 
notities van je telefoon) 

7. Typ bij Tussen voegsels (zo nodig van/ de) in als tussenvoegsels in 
je achternaam hebt 
8. Typ bij achternaam je volledige achternaam in (incl. 
hoofdletters) 
9. In het volgende veld typ je je emailadres (van school) in 
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10. Klik op registreer en als het goed is ben je nu ingelogd en kun je 

ermee aan de slag. 
Bij eventuele problemen kun je je melden bij de mediatheek. Zo nodig 

helpen zij je verder. 

 

 iPhone versie 

 Android versie 

 


