
Instructie voor het verkrijgen van het digitaal materiaal op de iPad

• Ga op je iPad naar Magister: tabor.magister.net  
Kies voor Leermiddelen  

• Voordat je nu verder gaat, moet je Studiekit en Schooltas op je iPad hebben staan! 
 

• We beginnen met de methoden van Noordhoff.  
 
Alleen voor de Frans wordt de app Studiekit nog gebruikt. Voor de overige vakken die 
werken met Buitenland, Moderne Wiskunde of Nieuw Nederlands, kun je uitsluitend 
online werken. Na het klikken op de link in Magister kom je direct in de omgeving van 
Noordhoff. 

• Alleen voor Grandes Lignes geldt onderstaande procedure.

http://tabor.magister.net


• Stappenplan Grandes Lignes

1. Klik op de bovenste link, Grandes Lignes; er opent een nieuw venster en je komt op de 
website van Grandes Lignes en kies voor Ga verder  



2. Je kiest hier het boek dat je gaat gebruiken, je kunt later dit nog wijzigen als je onverhoopt het 
verkeerde boek hebt gekozen.

3. Je krijgt nu een vraag om de klas  en of groep in te voeren: laat dit leeg!



4. Daarna kies je in het menu voor Studiekit app. Kies voor Open de app 
 
 

 



4. De Studiekit wordt nu geopend: 



5. Er komt een aantal meldingen, een beetje afhankelijk of je de Studiekit al een keer geopend 
hebt. Uiteindelijk verschijnt het onderstaande scherm: 

 



6. Klap het menu open en kies het materiaal dat je op je iPad wilt hebben door op het download 
symbool te klikken:



6. Als het downloaden klaar is, kun je het materiaal openen, je ziet namelijk een pijltje: 
Het materiaal kun je nu bekijken op je iPad. 
 

 



Stappenplan voor het vak Engels

Je hebt voor het vak Engels een enveloppe gekregen. De code op het formulier is slechts 
eenmalig te gebruiken. Het is bijzonder belangrijk dat je de accountgegevens die je gaat 
aanmaken niet vergeet!

1.Download de Oxford Learners’s Bookshelf vanuit de App Store. 

2.Open de App en vul je gegevens in.  
Gebruik je Tabor e-mailadres en onthoud dus goed welk wachtwoord je daar ingevoerd hebt!

https://itunes.apple.com/us/app/oxford-learners-bookshelf/id617832312?mt=8&at=1l3vamU


3.Kies nu voor Add books en voer de code die je op het formulier onderaan ziet staan in.



4.Als het gelukt is, verschijnt onderstaande mededeling: 

 



5.Je kunt je boeken nu gaan downloaden en je krijgt (ongeveer) dit overzicht:
 



• Stappenplan voor Memo (geschiedenis) 
Kies in Magister in de Leermiddelen voor Memo Je komt dan in een nieuw venster bij de website 
van Malmberg: 

1. In principe staan daar je gegevens zoals ze ook bij Malmberg bekend zijn. Het kan zijn dat je 
de naam van de school nog moet invullen, klik daarna op Volgende 

Je kunt in het volgende scherm je profielfoto eventueel instellen. 



2. Nadat je Opslaan hebt geklikt, kom je in de digitale omgeving van Memo. 
Er wordt gevraagd om een klascode in te vullen. Deze code krijg je van je docent. Je kunt nu 
gewoon op het kruisje klikken. 

 

 
Deze schermfoto kan afwijken met wat je zelf ziet. 



Stappenplan voor natuur/scheikunde  

1. Kies in Magister in de Leermiddelen voor Impact Physics and Chemistry 
Je krijgt het volgende: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. Indien je nog geen account voor Schooltas hebt, maak je die eerst!  
Gebruik het e-mailadres van school. 

 



 

3. Op je Tabormail krijg je nu een bericht met een wachtwoord. 



4. Vul dit wachtwoord in bij het scherm van Schooltas: 
 



 

5. Je krijgt nu een melding dat het materiaal geplaatst is. 



6. Start nu de app Schooltas en log in met je Schooltas-account. 
Opmerking: indien je geen materiaal in je app ziet, log dan eerst in op de website 
mijn.schooltas.net


