
De eerste keer aanmelden bij het Newmancollege. 

U hebt in een brief een gebruikersnaam en wachtwoord gekregen om in te loggen in Magister en op 

de website van het Newmancollege. Om dat goed te laten werken moet u even de volgende stappen 

doorlopen. 

1. Ga op een willekeurige computer naar de volgende site: 

http://newman.magister.net 

2. Log in met de opgegeven gebruikersnaam en wachtwoord 

Om te kunnen controleren of het wachtwoord correct ingetypt is kunt 

u op het oog helemaal rechts in het invulvak klikken. Dan wordt de 

tekst zichtbaar gemaakt. 

 

Een belangrijke opmerking: de “knop” wachtwoord vergeten onder in 

het scherm werkt helaas niet. We kunnen die tekst niet weghalen, 

maar als u daarop klikt zal er niets gebeuren. 

Mocht u in de toekomst uw wachtwoord vergeten zijn, stuur dan een 

mail aan secretariaat@newmancollege.nl. Dan zal een nieuw tijdelijk 

wachtwoord toegezonden worden. 

 

 

3. Er wordt u allereerst gevraagd om uw wachtwoord te wijzigen. 

Daarmee wordt voorkomen dat uw wachtwoord bij ons en 

daardoor mogelijk bij anderen bekend is. Het wachtwoord 

moet minimaal 8 tekens lang zijn, minimaal 1 hoofdletter en 

minimaal 1 cijfer bevatten. 

 

 

 

4. Er wordt u gevraagd om enkele gegevens te controleren, namelijk uw 

mailadres en uw telefoonnummer. Vul hier de juiste gegevens in (als 

die er nog niet correct staan) en klik op gegevens akkoord. 

 

 

 

 

5. U krijgt nu een venster met de zogenaamde Tour, waarin de 

makers van Magister u willen laten zien hoe een en ander 

werkt. Het zijn in totaal 3 schermen die u met de knop 

Volgende kunt doorlopen. Helemaal linksonder kunt u de Tour 

stoppen en direct daarnaast zit een vakje dat u kunt aanvinken 

om de volgende keer deze Tour niet meer te laten zien. 

 

 

 

6. Als u het venster sluit bent u in de Magisteromgeving waar u allerlei belangrijke informatie over 

uw kind(eren) kunt zien.  

http://newman.magister.net/
mailto:secretariaat@newmancollege.nl


Als u uw eerste aanmelding afgerond heeft, kunt u voortaan ook inloggen op de website van het 

Newmancollege. 

Ga daarvoor naar www.newmancollege.nl. Op de pagina die dan opent ziet u rechtsboven de 

mogelijkheid om in te loggen: 

                      

 

 

 

 

http://www.newmancollege.nl/

