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Digitale boeken 2018-2019 
  
 
Je bent zelf verantwoordelijk voor het tijdig installeren van je boeken. In de brugklas zullen 
we je daar in de eerste lesweek natuurlijk bij helpen. 
 
Let op: je kunt pas via Magister naar je digitale boeken als je voor Magister nieuwe 
inloggevens hebt gekregen! 
 
Digitale boeken: via Magister 
Je digitale boeken open je altijd vanuit Magister. Tik op de leermiddelen (boekjes) links 
onderin als je bent ingelogd. In de lijst met leermiddelen staan veel online boeken die ook 
via Studiekit te bekijken zijn. Wil je weten hoe dat moet, lees dan ook de bladzijden hierna! 
 
BRUGKLAS Van de meeste boeken wordt het deel 1hv gebruikt. 
vak titel  opmerking 
ak Humboldt Malmberg, online boek 
bv Biologie voor jou Malmberg, online boek 
en New Interface ThiemeMeulenhoff, offline via Schooltas én online 

oefenomgeving 
fa Grandes Lignes Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
gs Geschiedenis werkplaats Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
lv Wijs worden ThiemeMeulenhoff, offline via Schooltas 
mz Intro Niet te gebruiken op iPad 
ne Nieuw Nederlands Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
wi Getal & Ruimte Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
Handleiding per uitgever vanaf bladzijde 3! 
 
KLAS 2H-A-G Voor havo wordt meestal deel 2hv gebruikt, voor vwo meestal deel 2vwo. 
vak titel  opmerking 
ak Humboldt Malmberg, online boek 
bv Biologie voor jou Malmberg, online boek 
du Zugspitze ThiemeMeulenhoff, online oefenomgeving 
en New Interface (havo)  

 
ThiemeMeulenhoff, offline via Schooltas én online 
oefenomgeving 

Interactive (vwo) Papieren boeken; zelf app aanschaffen 
fa Grandes Lignes Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
gs Geschiedenis werkplaats Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
nask Nova nask Malmberg, online oefenomgeving 
ne Nieuw Nederlands Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
wi Getal en ruimte Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
gr Argo (gymnasium) App4learning, boek downloaden via koppelcode 
la SPQR (gymnasium) App4learning, boek downloaden via koppelcode 
Handleiding per uitgever vanaf bladzijde 3! 
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KLAS 3H-A-G Voor havo meestal deel 3h, voor vwo meestal deel 3v.  
vak titel  opmerking 
ak Humboldt Malmberg, online boek 
du Zugspitze ThiemeMeulenhoff, online oefenomgeving 
ec Praktische economie Malmberg, online leeromgeving 
en New Interface (havo) ThiemeMeulenhoff, offline via Schooltas én online 

oefenomgeving  
Complete first (vwo) Papieren boeken; zelf app aanschaffen 

fa Grandes Lignes Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
le Hindoe- en boeddhisme Offline via Schooltas 
ne Nieuw Nederlands Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
ne Nieuw Nederlands Niet gebruiken, verouderd. 
wi  Getal en ruimte Noordhoff, online boek, offline via Studiekit 
na 
 

Nova natuurkunde  
 

Malmberg, online oefenomgeving 
 

sk Nova scheikunde Malmberg, online oefenomgeving 
gr Argo (gymnasium) App4learning, boek downloaden via koppelcode 
la SPQR (gymnasium) App4learning, boek downloaden via koppelcode 
 
Handleiding per uitgever vanaf bladzijde 3! 
	
KLAS 4 en 5 
Bekijk zelf de leermiddelenlijst in Magister. Informeer bij twijfel bij je docent welke boeken 
je digitaal zou moeten hebben, en vraag bij onduidelijkheden eerst hulp aan een klasgenoot. 
Handleiding per uitgever vanaf bladzijde 3! 
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Handleiding per uitgever 
 

Noordhoff 
Alle boeken van Noordhoff zijn online, via een website, te bekijken. Je moet daarvoor 
inloggen op Magister. De boeken zijn vaak ook ook offline, via de app Studiekit, te bekijken. 
 
Stap 1 
Studiekit 

Staat de app Studiekit al op je iPad?  
Zo nee, ga naar de appstore en download de app Studiekit.  
Open de app nog niet! 

Stap 2 
Magister 

Ga naar www.emmauscollege.nl en kies voor Magister.  
1. Log in met de gegevens die je van ons hebt gekregen 

(leerlingnummer) 
2. Ga naar digitaal lesmateriaal (boekjes links onderin) 
3. Kies als eerste het boek Geschiedenis Werkplaats of Grandes Lignes! 

Stap 3 
Digitale 
leeromgeving 
en koppeling 
met Studiekit 

Wanneer je voor het eerst op de site van het boek bent, dan kom je op de 
pagina genaamd Aan de slag. Je krijgt een paar vragen in beeld om je 
instellingen in orde te hebben. Beantwoord al deze vragen rustig en 
precies! 
1. Kies de boeken die je in de les gebruikt. In de brugklas zijn dat meestal 

havo/vwo-boeken, in 2- en 3-havo zijn dat meestal de havo-boeken, in 
2- en 3-vwo zijn dat meestal de vwo-boeken. Klik daarna op 
‘Volgende’. 

2. Hierna zie je in welke klas je bent ingedeeld. Tik op ‘Volgende’. 
3. Klik op de pagina op het knopje Open de app. Hierna word je 

automatisch doorgestuurd en ingelogd in de app Studiekit. 
Klik niet bovenin op ‘Bekijk de app’ want dan ga je naar de AppStore 
van Apple! 

4. Bekijk hoe de navigatie werkt. Daar heb je veel plezier van tijdens het 
schooljaar. 

Stap 4 
Boekenplank 

Je komt in de boekenplank van Studiekit. Hier moet je de juiste boeken 
nog dowloaden. 
Heb je meerdere vakken die je gaat gebruiken in Studiekit? Ga dan 
opnieuw naar stap 2, en herhaal dit tot je alle boeken van Noordhoff 
vanuit Magister hebt geactiveerd. Tik dus ook steeds op het knopje Open 
de app. 
De volgende keer kun je gelijk je Studiekit app openen en aan de slag. 

Stap 5 
Overzicht 

1. Ga terug naar de instellingenpagina waar je bent gebleven (druk 2 
keer op de home-knop en kies Safari). 

2. Klik op ‘Volgende’ om de instellingen af te ronden. Je komt op de 
website van het boek. Hier kun je het boek online bekijken en 
opdrachten maken. 

Instellingen, 
opnieuw 
koppelen 

Wil je later nog iets wijzigen, bijvoorbeeld je veelgebruikte boek(en), of je 
wilt opnieuw koppelen met de app Studiekit, ga dan via Magister naar de 
instellingen op de website van het boek. 

 
Doorloop deze 5 stappen voor alle schoolboeken van Noordhoff waarvoor je een licentie 
hebt! 
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Malmberg 
Alle digitale boeken van Malmberg zijn online, via een website, te bekijken. Je moet 
daarvoor inloggen op Magister. 
 
Stap 1 
Magister 

Ga naar www.emmauscollege.nl en kies voor Magister.  
1. Log in met de gegevens die je van ons hebt gekregen 

(leerlingnummer) 
2. Ga naar digitaal lesmateriaal (boekjes links onderin) 
3. Kies het schoolboek van Malmberg waar het om gaat 

Stap 2 
Digitale 
leeromgeving 

Er kan gevraagd worden om je profielgegevens aan te vullen. Doe dit 
rustig en nauwkeurig omdat je deze gegevens later niet meer kunt 
wijzigen. Je kunt hierna direct aan de slag. 
Wil je later opnieuw naar deze site, doe dat dan via Magister. 

 
ThiemeMeulenhoff 
De meeste boeken van ThiemeMeulenhoff zijn on-line te bekijken, en ook via de app 
Schooltas. 
 
Stap 1 
Schooltas 
 
 

Staat de app Schooltas al op je iPad?  
Zo nee, ga naar de appstore en download de app Schooltas.  
Open de app Schooltas en controleer of je toegang hebt tot je  
Schooltas-account. Ben je het wachtwoord van je account vergeten? 
Vraag dan eerst je wachtwoord opnieuw aan met het e-mailadres dat je 
eerder voor Schooltas hebt gebruikt. In je mailbox ontvang je een 
wachtwoord dat je straks nodig hebt. 

Stap 2 
Magister 

Ga naar www.emmauscollege.nl en kies voor Magister.  
1. Log in met de gegevens die je van ons hebt gekregen 
2. Ga naar digitaal lesmateriaal (boekjes links onderin) 
3. Kies het schoolboek van ThiemeMeulenhoff waar het om gaat, 

bijvoorbeeld Wijs worden 
Stap 3 
Schooltas-
account 

Er wordt gevraagd om je e-mailadres (hetzelfde adres dat je bij stap 1 
hebt gebruikt) en het wachtwoord dat je van Schooltas via de mail hebt 
gekregen. Vul dit in. Hierna worden de boeken aan jouw account 
gekoppeld.  

Stap 3b Er wordt gevraag om eenmalig een ThiemeMeulenhoff-account aan te 
maken. Deze stap zal binnenkort worden overgeslagen. 

Stap 4 
Schooltas 
inloggen 

1. Open de app Schooltas en log in met je mailadres, en plak het 
wachtwoord van schooltas in het wachtwoordveld 

2. Tik op log in 
3. Je schooltas wordt bijgewerkt met de juiste boeken en je kunt aan de 

slag. 
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Van Dijk 
De boeken voor Griek en Latijn app4learning van Van Dijk Educatie te gebruiken.  
 
Stap 1 
App4learning 
 
 

Staat de app App4learning al op je iPad?  
Zo ja, ga door naar stap 2. 
Zo nee, ga naar de appstore en download App4learning.  
Open de app nog niet! 

Stap 2 
Magister 

Ga naar www.emmauscollege.nl en kies voor Magister voor leerlingen.  
1. Log in met de gegevens die je van ons hebt gekregen 
2. Ga naar digitaal lesmateriaal (boekjes links onderin) 
3. Kies het schoolboek waar het om gaat. 

Stap 3 
Licentiepagina  

Je komt op een licentiepagina waar je leest wat je moet doen.  
1. Kopieer de koppelcode, ga naar de app, en log in met de Koppelcode. 
2. De boeken verschijnen op de boekenplank. Als je een boek aantikt 

wordt het gedownload. Download alle boeken en je kunt er zo mee 
aan de slag! 

Opnieuw 
koppelen 

Wil je later opnieuw koppelen, ga dan weer naar Magister voor de 
Koppelcode.  

 


