Inloggen PSG voor leerlingen
Elke leerling van de PSG heeft een inlognaam en een wachtwoord voor de digitale diensten van de
school ontvangen.
Zonder in te loggen kan je via www.psg.nl o.a. de schoolgids inzien en als je doorklikt naar je eigen
school, vind je daar zaken als jaarboekje, jaaragenda en meer (praktische) informatie over je school.
Vanuit www.psg.nl kun je ook doorklikken naar Magister ouders/leerlingen. Voor Magister dien je in
te loggen met je inlognaam en wachtwoord.
Verder kun je terecht op mijnschool.psg.nl.
Zonder in te loggen kun je dan o.a. roosters en andere informatie inzien.
Als je wel inlogt zijn o.a. het digitale brievenboek en meer uitgebreidere informatie zichtbaar en kun
je ook hier weer doorklikken naar Magister.
Inlognaam
Je inlognaam blijft je hele schoolcarrière bij de PSG hetzelfde en bestaat uit twee letters, die afgeleid
zijn van je naam, en je stamnummer.
18 jaar en ouder
Als je 18 jaar wordt, kan je via je eigen account in Magister regelen of je ouders toegang krijgen tot
jouw leerlinggegevens.
E-mailadres
Je inlognaam is tegelijkertijd ook een e-mailadres van de PSG.
Als je inlognaam AA12345 is, dan is je e-mailadres aa12345@psg.nl
Dit e-mailadres is bereikbaar via Gmail.
Je bent vrij om zelf je eigen e-mailadres (bijvoorbeeld, gmail, live of hotmail) in Magister op te
nemen.
Zie hieronder hoe je dat in Magister kunt invoeren.
Wachtwoordbeheer
Je kunt zelf je wachtwoord beheren.
Dit kan alleen indien je e-mail adres of mobiele telefoonnummer in Magister is opgenomen.
In het geval dat je je wachtwoord niet meer weet of indien je je wachtwoord wilt wijzigen, ga je als
volgt te werk:
-

Ga naar wachtwoord.psg.nl
Klik op: “Vergeten wachtwoord”
Vul je inlognaam in
Klik “Zoeken”
Binnen enkele seconden ontvang je (per sms of e-mail ) een code
Vul die code in
Klik op: “Code nakijken”
Vul, met inachtneming van de eisen rondom een wachtwoord, het nieuwe wachtwoord in
Klik op: “Wachtwoord wijzigen”

Invoeren en aanpassen van je e-mailadres en/of mobiele telefoonnummer in Magister
Om je wachtwoord te kunnen wijzigen, moet je e-mail adres of mobiele telefoonnummer in Magister
zijn opgenomen.
-

Log via mijnschool.psg.nl of via www.psg.nl in bij Magister ouders/leerlingen
Vul je inlognaam en wachtwoord in
Klik op: “Inloggen”
Klik rechtsboven op je naam – je komt terecht in Mijn instellingen
Wijzig of vul je e-mailadres of mobiele telefoonnummer in
Klik op: “Contact gegevens opslaan”
Vergeet niet uit te loggen

Het kan drie kwartier duren voor dat je gegevens in Magister bijgewerkt zijn.

Overzicht van enkele belangrijke websites waar je kunt inloggen

http://www.psg.nl

Algemene informatie,
vakantieroosters, schoolboekje,
links naar schoolwebsites

https://mijnschool.psg.nl

Onder andere: nieuws,
informatie, snelkoppelingen,
roosterwijzigingen

https://wachtwoord.psg.nl

Op deze site kun je je
wachtwoord veranderen.

https://psg.magister.net

Magister: rooster, huiswerk, cijfers,
ELO

