
Opdrachten invoeren: 

Klik in de linkerkolom op Opdrachten. 

Je krijgt dan het volgende scherm te zien.  

 
 

 

 

In de middelste kolom klik je het rode plus (+) teken. 
Je krijgt dan het volgende scherm. 
Je vult de naam van de opdracht in. 
Je geeft een korte omschrijving van 
de opdracht. 
Je geeft aan wanneer de opdracht 
zichtbaar is met het kalendertje 
en wat de inleverdatum is 
(kalendertje). 
Je kunt aangeven of er 
plagiaatcontrole is 
Heb je alles ingevuld dan klik je op 
de groene pijl rechts onderin. 
Wil je de opdracht niet opslaan dan 
klik je op annuleren dan ben je alles 
kwijt. 

Je krijgt het volgende scherm. 
Met dit scherm kun je een bestaand 
bestand van je computer, usb-stick, 
h-schijf  koppelen aan je opdracht. 
Hier gebruik je meer bestanden 
uploaden 
 
of  een bestand die al in magister 
staat koppelen aan de te maken 
opdracht. 
Je kiest dan dat bestand hieruit op 
dit scherm. 
Is dit gebeurt dan klik je op de 
groene pijl naar rechts 

  



Je krijgt dan het volgende scherm, 
waar je de klas of leerlingen aan de 
opdracht kunt koppelen. 
Door op het + teken te klikken kun je 
enkele leerlingen selecteren. 
 
Je klikt op de groene pijl naar rechts. 
Je krijgt het volgende scherm te zien. 

Klik je op Opdracht openen in 
cijferadministratie dan kun je aangeven waar 
het gehaalde cijfer voor deze opdracht in het 
cijferprogramma van magister moet komen. 
In welke periode en welke so het bijvoorbeeld 
is Heb je dit ingevuld dan klik je op voltooien 

 

NU IETS HEEL MOOIS: 
De opdracht die je net opgeslagen hebt kun je ook koppelen aan je studiewijzer 
zodat hij daar ook zichtbaar wordt en met 1 klik ga je van de studiewijzer naar 
je opdracht. 
 
Hoe maak je dit! 
Je gaat naar je studiewijzer. Klikt de studiewijzer aan (hier teststudiewijzer). 

 

Je gaat naar het rechterdeel van het scherm.Je 
klikt daar in week 1, 1x met je rechtermuisknop je 
krijgt het volgende scherm te zien. 

Je klikt op Opdracht toevoegen. 
Je krijgt het volgende scherm te zien. 



Je kunt nu kiezen voor bestaande opdracht 

toevoegen. 

 

Je krijgt nu het scherm te zien met alle 

opdrachten die je gemaakt hebt in Magister. 

 

 

Door een vinkje voor de juiste 

opdracht te zetten kies je de 

koppeling aan de studiewijzer. 

Je klikt dan op Voltooien. 

 

 

 

Dan gaat magister weer terug naar je studiewijzer en zie je in week 1 de opdracht 

staan. In dit geval de opdracht Sprengen. 

 

Klik je nu op de opdracht dan wordt je doorverwezen naar de opdracht Sprengen in 

Mijn Opdrachten 

 
 


