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Beste ouder/verzorger,
Het Hyperion Lyceum gebruikt Magister voor o.a. de leerlingenadministratie, cijfers, verzuim, huiswerk en inschrijving voor ouderavonden. Uw zoon of dochter heeft toegang tot
dit systeem. Daarnaast willen wij de ouders/verzorgers ook toegang verlenen tot Magister.
U kunt dan de ontwikkeling met betrekking tot uw zoon of dochter volgen.
Woensdag 5 september wordt het rooster ingelezen in Magister. Tijdens de startbijeenkomst op donderdag 6 september van 9.30 – 12.00 uur neemt de mentor het rooster door
met de leerlingen. De eerstkomende dagen van dit schooljaar zal het u waarschijnlijk verbazen dat er nog weinig informatie in Magister staat, dit komt omdat we bezig zijn om diverse gegevens in te vullen.
Magister 6 draait op alle devices (pc, Mac, Chromebook, tablet en smartphones) en is toegankelijk via http://vova.magister.net of via http://www.hyperionlyceum.nl (bovenin kiezen
voor de Magisterknop).
Iedere ouder ontvangt van ons een persoonlijke gebruikersnaam en wachtwoord. Onderstaand treft u deze gegevens aan. In Magister wordt onderscheid gemaakt tussen “ouder
1” en “ouder 2”. Ouder 1 is voor ons de ouder waarbij de leerling woont. Indien het woonadres van zowel ouder 1 als ouder 2 gelijk is, dan hebben wij ervoor gekozen om moeder
als ouder 1 aan te merken. Voor het inschrijven voor de tienminutengesprekken kan alleen
ouder 1 online inschrijven.
Het is helaas niet mogelijk om uw gebruikersnaam en wachtwoord te veranderen. Mocht u
uw gebruikersnaam en wachtwoord niet meer kunnen achterhalen, dan kunt u een mail
sturen naar onze administratie (info@hyperionlyceum.vova.nl).
Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Na het inloggen wordt u gevraagd om uw contactgegevens te controleren.
Bewaar uw gebruikersnaam en wachtwoord goed.
Met vriendelijke groet,

Onderdeel scholengroep
Voortgezet Onderwijs
van Amsterdam

Hyperion Lyceum
Anita van Breukelen
Coördinator Administratie

