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WERKINSTRUCTIE 
 
Applicatie : Meta 
Bestemd voor : Leerlingen met een Magister-inlogaccount 
 
 
 
Beste leerlingen, 
 
Heb je een smartphone of 
tablet met daarop iOS of 
Android? Dan kun je vanaf nu 
gratis Meta downloaden, de 
Magister-app voor leerlingen. 
 
Met één klik bekijk je in Meta 
je agenda, je cijfers, of je 
nieuwe berichten hebt en 
meer. 
 
Lees onderstaand hoe je dit 
snel kunt regelen. 
 
 
Wat is Meta? 
Meta is een app voor de iPhone, iPod Touch, iPad, Android-phone of Android-tab (minimaal Apple iOS 
4.3 of hoger en Android 1.6 of hoger). Als je toegang hebt tot Magister via het internet, dan kun je 
Meta gebruiken. Je kunt dan overal en altijd je cijfers inzien, de roosterwijzigingen bekijken en 
kosteloos binnen Magister berichten versturen of ontvangen. 
 
 
Installatie: stap 1 

      
 
 
Ga naar www.sgtongerlo.nl en log daarna in in Magister. Ga naar Mijn Instellingen en kies voor 
Instellingen. Controleer of je e-mailadres is ingevuld. Zo ja, klik dan op de knop Meta installatie. 
Open op je smartphone/apparaat je e-mail en volg de link. 
Na het downloaden start je Meta om het installatie- en personaliseerproces verder af 
te ronden. Onder de knop Instructies wordt eveneens een korte handleiding getoond. 
Druk op Start om je aan te melden. 
 
Installatie: stap 2 
Vervolgens dient de URL van je school te worden ingevuld. Deze kan worden opgezocht door de 
eerste letters van je schoolnaam in te vullen. Selecteer je school uit de lijst. 
 
Installatie: stap 3 
Nu kun je inloggen met je inlogcode en wachtwoord. 
Dit is dezelfde inlogcode en wachtwoord, welke je ook gebruikt om in Magister in te 
loggen, waarna het personalisatieproces automatisch start. 
 
Belangrijk! 
Je gebruikt voor schooljaar 2012/2013 de app 2011/2012. Dit is de juiste versie, het is slechts de 
naam van de huidige versie/licentie. 
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Het opstarten van en werken met Meta 
Klik op het Meta-icoon op je telefoon of ander apparaat. Meta wordt opgestart. We hebben alle 
onderdelen in Meta voor jou beschikbaar gesteld. Dit betekent dat je toegang hebt tot je Agenda, een 
overzicht van je aan- en afwezigheid, je cijfers, het Vandaagscherm en je berichten. Je ziet ook een 
knop Huiswerk in Meta, maar deze werkt op dit moment alleen voor leerlingen van het 
Norbertuscollege. 
 
Een overzicht van Meta-installatie(s) 
In Magister kun je via Mijn Instellingen > Mobiele apparaten zien op welk apparaat je Meta 
geïnstalleerd hebt. Heb je bijvoorbeeld Meta zowel op je iPad als je smartphone geïnstalleerd, dan zie 
je dat hier terug. 
 
Diefstal of verlies van een apparaat met Meta erop 
Mocht je Meta hebben geïnstalleerd op een apparaat en is deze gestolen of ben je het kwijtgeraakt, 
stuur dan een e-mail naar magisterbeheer@sgtongerlo.nl. We kunnen de app helaas niet op afstand 
voor je verwijderen, maar we kunnen er wel voor zorgen dat Meta niet meer gesynchroniseerd en 
geactualiseerd kan worden. 
 
Waar kun je terecht als je meer wilt weten over Meta? 
 Je vindt een uitgebreide handleiding over de werking van Meta op www.schoolmaster.nl/meta. 

Hier staan ook handige filmpjes die je kunt bekijken. 
 Voor een actueel overzicht van veelgestelde vragen kun je terecht op www.schoolmaster.nl/meta. 
 Als je in Meta naar Instellingen gaat vind je daar ook een help-functie. 
 Je kunt je vragen mailen naar de makers van Meta via meta@schoolmaster.nl. 
 Natuurlijk kun je ook altijd terecht op de administratie van je college of hen je vraag e-mailen. 

Gebruik hiervoor het mailadres van jouw school: magister@davincicollege.nl, 
magister@gertrudiscollege.nl of magister@norbertuscollege.nl.  

 
 
 
Veel plezier met Meta! 
 
 
 
 

 


