Korte handleiding keuzewerktijd (KWT) in Magister
Als eerste een aantal korte opmerkingen:
 Je kunt je niet inschrijven voor KWT Activiteiten op de Magister app.
 Surf naar de onderstaande url: https://sgvvs.magister.net/
 Deze link is ook te vinden op https://www.kgcnijmegen.nl ; klik
rechtsboven op “inloggen” en kies vervolgens “Inloggen Magister
leerling/ouder”.
 Log in met je leerling nummer als gebruikersnaam. Het wachtwoord is
hetzelfde wachtwoord wat je gebruikt om in te loggen op de
schoolcomputer of bij Teams.
 De KWT activiteiten zijn niet gekoppeld aan de agenda in Magister. Het is
dus noodzakelijk om in je eigen (papieren) agenda bij te houden waar je
je voor hebt ingeschreven.
 Eenmaal ingeschreven verwachten we ook dat je komt! Kom je namelijk
niet opdagen dan hou je een plek bezet die een ander misschien goed
kan gebruiken. Schrijf je dus alleen in als je er zeker van bent dat je komt.

1) Klik op de knop
(activiteiten). Een activiteit is een datum en tijdstip
waarop KWT wordt aangeboden.
2) Klik op de gewenste activiteit. LET OP! Je selecteert dus de dag en het
moment waarop je je wilt inschrijven. In het scherm zie je nu de
onderdelen (vakken) die op dat moment worden aangeboden.
3) Schrijf je in door in het grijze vierkantje links naast “Niet ingeschreven”
te klikken.

In het grijze vierkant komt een vinkje te staan en er staat “Ingeschreven”, je
hoeft je keuze nergens te bevestigen of op te slaan. Een docent kan jou (in
overleg met bijvoorbeeld jouw mentor en/of ouders) ook ergens voor
inschrijven. Als een docent je indeelt dan kun je deze inschrijving niet zelf
verwijderen.
Per activiteit kun je zien wanneer de inschrijfperiode is (4). Je kunt je tot een
dag van tevoren inschrijven. Je kunt overigens ook zien hoeveel plaatsen er nog
beschikbaar zijn in een les (5).

NOTEER DE GEKOZEN (of verplichte) LESSEN IN JE AGENDA!
Nogmaals: je gekozen (of verplicht gekozen lessen door de docent) verschijnen
niet in de Untis app of in je agenda van Magister.

