
Inloggen Leerlingen 
 

 

Inloggen 
 

Wat is mijn gebruikersnaam / emailadres 
 

Alle leerlingen hebben in het begin dat je op school bent gekomen een brief met inloggegevens gehad. 

Daar stond de gebruikersnaam op aangegeven.  

Magister 
Voor Magister hebben alle leerlingen een inlog die een paar letters van de voornaam en achternaam 

bevatten. Bijvoorbeeld leerling Jantje Jansen zal moeten inloggen met:  jantj 

Schoolnetwerk en overige diensten 
De inlognamen en emailadressen voor het schoolnetwerk en overige systemen zijn op dit moment voor 

leerlingen verschillend: 

Zit je sinds augustus 2018 op het Merletcollege dan heb je een gebruikersnaam gekregen dat voor het 

schoolnetwerk en Magister hetzelfde is. Pas op: De wachtwoorden kunnen wèl verschillend zijn! 

Zat je al vóór augustus 2018 op het Merletcollege dan heb je een gebruikersnaam voor de 

schoolsystemen die anders is dan voor Magister. Het leerling nummer is dan de gebruikersnaam voor 

het schoolnetwerk. (Deze is ook op je schoolpas te vinden). Een voorbeeld daarvan is 2019112299 

Alle leerlingen hebben een emailadres op Office365 dat bestaat uit: 

<gebruikersnaam>@merletcollege.nl  

Voorbeelden: jantj@merletcollege.nl of 2019112299@merletcollege.nl 

Het emailadres kun je gebruiken om in te loggen op de volgende diensten: 

- Microsoft Office365 ( https://office.com/ )  

- Google G Suite ( https://account.google.com/  Let op: We gebruiken Office365 mail en dus 

geen Gmail, daar kun je dus ook niet inloggen) 

- Wi-Fi MC-BYOD-HiSpeed (Voor moderne apparaten die op Wi-Fi – 5 of hoger werken) 

- Wi-Fi MC-BYOD-LoSpeed (Voor wat oudere apparaten die nog geen Wi-Fi – 5 of hoger kunnen) 

- Schoolcomputers bedoeld voor leerlingen. Eventueel kun je ook inloggen met alleen de 

gebruikersnaam zonder @merletcollege.nl erachter.  
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Wachtwoord problemen 
In het begin dat je op school bent gekomen een brief met inloggegevens gehad. Voor Magister èn het 

schoolnetwerk heb je het wachtwoord als het goed is gewijzigd. Mogelijk heb je voor Magister en het 

schoolnetwerk verschillende wachtwoorden gekozen.  

 

Magister wachtwoord vergeten of werkt niet 
Bel naar school 0485-336336  of stuur een mail naar magister@merletcollege.nl   

Vermeld in de mail altijd je gebruikersnaam voor Magister, volledige voor- en achternaam, klas en of 

je in Cuijk, Mill of Grave op school zit. 

 

Netwerkwachtwoord vergeten werkt niet 
Wanneer je nog in Magister kunt is het mogelijk om via Magister Berichten een verzoek voor een nieuw 

netwerkwachtwoord te sturen. Stuur dan een bericht naar personeelslid S. Beheer (systeem beheer). 

Als je ook niet meer in Magister kunt bel dan naar school 0485-336336  

 

Vermeld in de mail altijd je inlognaam voor het schoolnetwerk, volledige voor- en achternaam, klas en 

of je in Cuijk, Mill of Grave op school zit. 
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