
Amsterdam, 23 augustus 2021 
 
 
 
Beste ouder(s)/verzorger(s) van                        uit klas       
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende: Hubertus & Berkhoff gebruikt Magister voor o.a. de 
leerlingenadministratie, cijfers, verzuim en huiswerk. Uw zoon/dochter heeft verleden week per mail 
een schoolmailadres gekregen waarmee hij/zij toegang tot Magister krijgen. Tijdens de eerste 
schooldag zal de mentor het rooster doornemen en de toegang tot Magister uitleggen.  
 
Daarnaast verlenen wij de ouder(s)/verzorger(s) ook toegang tot Magister met een eigen 
gebruikersaccount. U kunt dan de ontwikkeling met betrekking tot uw zoon/dochter volgen.  
  
Via uw ouderaccount moeten ouder(s)/verzorger(s) hun zoon/dochter zelf ziekmelden via Magister.  
 

• Meld uw zoon/dochter ziek voordat zijn/haar lessen beginnen, anders heeft de docent hem/haar al 
op afwezig gezet. U kunt deze melding dan niet overschrijven en is er een kans dat u een 
foutmelding krijgt. 

• U moet uw zoon/dochter elke dag dat hij/zij ziek is opnieuw ziekmelden. 

• Magister biedt helaas nog niet de mogelijkheid om afspraken met de huisarts, tandarts etc. door 
ouders in te laten vullen. Voor deze afspraken moet u nog steeds bellen. 

• Komt uw zoon/dochter langere tijd niet naar school vanwege bijvoorbeeld quarantaine, dan kunt 
hem/haar wel zelf ziekmelden maar het zou fijn zijn als u ons dan telefonisch of via de e-mail op 
de hoogte stelt. 

 
U ontvangt van ons nog een aparte mail met een PowerPoint waarin uitgelegd hoe u toegang krijgt tot 
Magister en hoe het ziekmelden in zijn werk gaat.  
 
Magister 6 draait op alle devices (pc, Mac, Chromebook, tablet en smartphones) en is toegankelijk via 
http://vova.magister.net. De schoolnaam is: Voortgezet Onderwijs van Amsterdam 
 
Uw persoonlijke inlognaam:  
 
Uw persoonlijke wachtwoord:  
 
Na het inloggen wordt u gevraagd om uw contactgegevens te controleren. 
 
Het is helaas niet mogelijk om uw inlognaam en wachtwoord te veranderen. Mocht u uw 
gebruikersnaam en/of wachtwoord niet meer kunnen achterhalen, dan kunt u een mail sturen naar 
onze administratie (administratie@hubertusberkhoff.vova.nl) onder vermelding van de naam en klas 
van uw zoon/dochter. 
 
Heeft u meerdere kinderen op onze school, dan heeft u alleen bovenstaand account nodig. Op de 
desbetreffende webpagina kunt u kiezen voor één van de kinderen. 
 
Deze informatie wordt eenmalig verstrekt dus bewaar deze mail goed. 
 
Vriendelijke groet, 
Administratie Hubertus & Berkhoff 
info@hubertusberkhoff.vova.nl 
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