
Instructie voor het verkrijgen van het digitaal materiaal op de iPad

• Ga op je iPad (je telefoon is niet geschikt) naar Magister: tabor.magister.net.  
Gebruik NIET DE APP. 

Kies voor Leermiddelen.  

• We beginnen met de methoden van Noordhoff. Het activeren van deze methoden gaat steeds 
op dezelfde manier. We nemen als voorbeeld de methode Moderne Wiskunde voor het vak 
wiskunde.

• Voor: Nieuw Nederlands, Nectar, Grandes Lignes en Buitenland geldt dezelfde procedure.

http://tabor.magister.net


Stappenplan methoden Noordhoff 

1. Klik op de link, Moderne Wiskunde; er opent een nieuw venster en je komt op de website 
van Noordhoff. Controleer of je naam te zien is (staat bij de rode pijl).

2. Klik op Volgende.  
(het plaatje kan er iets anders uitzien)

 



3. Er wordt gevraagd om een klas te kiezen; laat dit nu nog leeg!

4. Kies het juiste leerjaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 



5. Klik op het Lesmateriaal  
 
 

 
Je bent aangekomen bij het eerste hoofdstuk.

 
Dit is het stappenplan voor alle Noordhoff methoden. Je kunt nu deze stappen herhalen voor: 

• Nectar
• Nieuw Nederlands
• Buitenland
• Grandes Lignes

De tweetalige leerlingen gebruiken voor biologie de methode Bricks. Deze kun je op dezelfde 
manier benaderen als de methoden van Noordhoff: het is een online omgeving.



Stappenplan voor Memo (geschiedenis)
 
1. Kies in Magister in de Leermiddelen voor Memo Je komt dan in een nieuw venster bij de 

website van Malmberg: 

2. 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. 



3. 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. 

 

 



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!

We beginnen eerst met het downloaden van de app.  
Omdat je waarschijnlijk een beheerde iPad hebt, gaat het op de onderstaande manier:

1. Open de App Store-app en tik onderin het scherm op 'Vandaag'. 

2. Tik op  of rechtsboven op de foto en tik vervolgens op 'Aankopen'. 

3. Zoek de app die je wilt downloaden en tik vervolgens op .  

De app wordt naar het apparaat gedownload.



Gebruik je een eigen AppleID?  
Download dan de Oxford Learner’s Bookshelf vanuit de App Store. 

1.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


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



3.Als het gelukt is, verschijnt onderstaande mededeling: 

 



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


