
  

Browserondersteuning 

Magister 6 bestaat uit een Magister 6 WEB applicatie en een mobiele applicatie (native app). 

Magister 6 WEB applicatie 

De Magister 6 WEB applicatie is ontwikkeld op basis van HTML 5 en CSS3 en kan gebruikt worden met 

besturingssystemen en browsers die dit ondersteunen. De Magister 6 WEB applicatie kan gebruikt worden door 

leerlingen en ouders en werkt het beste met de onderstaande desktop browsers of onderstaande mobiele 

browsers 

 

Desktop browsers 

 

 
Internet Explorer 10 en 11 

 
Edge 

 
Firefox, laatste versie  

 
Chrome, laatste versie 

 
Safari (OS X) 7 of hoger 

SchoolMaster levert actief ondersteuning op deze (versies van) browsers op pc of laptop  

 

Note  

Het komt regelmatig voor dat browsers (zoals Internet Explorer) worden aangepast. In de meeste 

gevallen zal de Magister WEB applicatie normaal blijven functioneren. In incidentele gevallen kan 

het voorkomen dat de plug-in of extensie de functionaliteit van de Magister WEB applicatie raakt, 

waardoor deze niet (correct) werkt. SchoolMaster past haar software daar, in voorkomende 

gevallen, niet op aan. Een eindgebruiker kan dan als alternatief gebruikmaken van een andere 

browser. 

 

Het is de verantwoordelijkheid van een eindgebruiker om een up-to-date en ondersteunend 

operating system op zijn of haar pc of laptop te gebruiken, met afdoende beveiligingsmaatregelen. 

 

 

  



  

Mobiele browsers 

  

 
iOS 6 of hoger met Safari 

 
Android 4.1 of hoger met Chrome 

 
Windows 10, Phone 8/RT met Internet Explorer en Edge 

 

SchoolMaster levert actief ondersteuning op deze browsers op de tablet en smartphone. 

 

Magister 6 native App. 

De Magister 6 native App voor leerlingen en ouders beschikbaar in de volgende stores: 

 
Apple App Store voor iOS 

 
Google Play Store voor Android 

 
Microsoft Store voor Windows 8/Phone 

 

  



  

Magister 5 

Magister 5 bestaat uit de Magister 5 RDP applicatie, de Magister 5 WEB-Silverlight applicatie en twee mobiele 

applicaties (native apps). Deze native apps brengen een deel van de functionaliteit uit Magister naar diverse 

mobiele apparaten. Maestro is de native app voor docenten. Leerlingen maken gebruik van de native app Meta 

voor de smartphone. 

 

Magister 5 RDP applicatie 

Het onderwijs ondersteunend personeel (OOP) werkt via een Remote Desktop (RDP) met de Magister 5 

applicatie. De toegang vindt plaats op basis van het IP-adres van de school of token. 
 

Magister 5 WEB-Silverlight applicatie 

Het onderwijzend personeel (OP) werkt via het web met Magister 5. Deze web-applicatie maakt gebruik van 

Silverlight en werkt het beste met de volgende browsers: 

 

 
Internet Explorer 8 of hoger 

 
Firefox, laatste versie 

 
Safari (OS X) laatste versie 

 

 

Note 

Zie voor de volledige lijst voor de minimale hard- en software eisen voor Silverlight: 

http://www.microsoft.com/getsilverlight/Get-Started/Install/Default.aspx 

 

Voor specifieke vragen over Silverlight t.b.v. Magister, zie de Silverlight FAQ op ons klantendeel: 

klanten.schoolmaster.nl 

 

 

Magister 5 native Apps 

Voor de docent en de leerling zijn er mobiele applicaties (native Apps) beschikbaar op de markt die functionaliteit 

uit de Magister 5 applicatie naar de diverse mobiele apparaten brengt. 

 

Maestro is de native App voor docenten en leerlingen kunnen gebruik maken van de native App Meta. 

Deze native Apps worden op de volgende mobiele besturingssystemen ondersteund: 

 

 
iOS 6 of hoger 

 
Android 3.2 of hoger 
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