
 

 

Afdeling Applicatiebeheer 
applicatiebeheer@tabor.nl 

 

Handleiding voor het herstellen van uw ouderaccount 
voor toegang Magister / ouderportaal 
 
 
Inleiding 
 
Vanaf heden is het mogelijk om zelf uw account te herstellen wanneer u problemen ervaart met 
inloggen. Daarnaast is het mogelijk om zelf een wachtwoord te kiezen indien u het toegewezen 
wachtwoord moeilijk kunt onthouden. 
 
Hopelijk biedt deze handleiding voldoende duidelijkheid om uw account te kunnen herstellen. 
Mocht u er toch niet uitkomen, kunt u altijd contact opnemen met applicatiebeheer: 
applicatiebeheer@tabor.nl. 
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1. Uw wachtwoord opnieuw instellen 

(indien u uw wachtwoord niet meer weet, of uw account is geblokkeerd) 
  

1. U gaat via de browser naar http://mijn.tabor.nl 
 

2. Gebruikersnaam: U voert hier uw Magister gebruikersnaam in. 
 
Wachtwoord: Om uw wachtwoord te kunnen herstellen, voert u een sleutel-wachtwoord 
in. Dit wachtwoord bestaat uit de geboortedatum van uw oudste kind dat bij Tabor op 
school zit. Voorbeeld: Wanneer uw oudste kind 4 februari 1999 is geboren, dan wordt 
uw wachtwoord GD04021999 (u gebruikt altijd de tekens GD gevolgd door de datum 
voluit, zoals in het voorbeeld). Klik op “Inloggen” 
 

3. Wanneer u de melding “Ongeldige gebruikersnaam of wachtwoord” krijgt, dan kunt u 
helaas niet inloggen via deze weg. Ga naar stap 4 om uw account via een andere weg 
te herstellen (ook wanneer onderstaande stappen niet werken). 
 
Wanneer het inloggen is gelukt, komt u automatisch in het venster “Bijwerken Identiteit”. 
1. Voer achter “Nieuw wachtwoord” uw nieuwe wachtwoord in en herhaal deze 
nogmaals achter “Herhaal wachtwoord” (u kunt de wachtwoord reset vragen negeren). 
2. Ga naar het laatste veld, voer daar het sleutel-wachtwoord nog eenmalig in (het 
wachtwoord dat bestaat uit de geboortedatum van uw oudste kind). 
3. Klik op opslaan. Uw wachtwoord is aangepast. Met uw nieuwe wachtwoord kunt u 
inloggen binnen Magister of het webportaal.  
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4. In het getoonde venster klikt u op de link "Wachtwoord vergeten?" 

 
 

5. U krijgt nu onderstaand venster te zien.  
Achter "Reset via" kiest u voor "E-mail". 
Achter “Gebruikersnaam” voert u uw Magister gebruikersnaam in. 
Daarna klikt u op "Volgende" 

 
 

6. Na enkele ogenblikken krijgt u de melding dat uw wachtwoordreset succesvol is 
aangevraagd (zie afbeelding volgende pagina). U heeft nu automatisch een e-mail 
ontvangen met daarin een link om uw wachtwoord te kunnen herstellen. 
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7. Open de e-mail (afzender "ximex", onderwerp "Wachtwoord reset aanvraag") 
Klik op de link "Reset mijn wachtwoord".  
Let op: Controleer uw spamfolder indien u geen e-mail lijkt te hebben ontvangen. 

 
8. In het volgende venster wordt opnieuw naar uw gebruikersnaam gevraagd, voer deze in 

en klik op "Reset Wachtwoord". 
 

9. U krijgt de melding dat uw wachtwoord is gereset. Voor de veiligheid is uw wachtwoord 
niet direct volledig zichtbaar (sommige tekens zijn verborgen onder ****).  
Klik op het oogje om het wachtwoord volledig zichtbaar te krijgen.  
Kopieer het wachtwoord en sla het op (op een veilige plaats!). 

 
 

10. U gaat via de browser naar http://tabor.magister.net 
 

11. Voer uw gebruikersnaam in samen met uw nieuw aangemaakte wachtwoord. 
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2. Uw wachtwoord aanpassen 

(indien u uw toegewezen wachtwoord moeilijk kunt onthouden) 
 

1. U gaat via de browser naar http://mijn.tabor.nl 
Daar voert u uw gebruikersnaam in samen met het zojuist aangemaakte wachtwoord. 
 

2. Na het inloggen komt u in het venster “XIMEx Data manager”. 
Klik op “Reset wachtwoord” via de button rechtsboven. 
 

3. U komt in onderstaand venster. 
U voert bij “Nieuw wachtwoord” en “Herhaal wachtwoord” uw zelfbedachte wachtwoord 
in. 

 
 

4. Achter “Voer je huidige wachtwoord in” voert u (nog eenmalig) het automatisch 
gegenereerde wachtwoord in (aangemaakt in vorig hoofdstuk). 
 

5. Klik op “Opslaan”. Uw zelfbedachte wachtwoord is aangemaakt. 
Ga naar http://tabor.magister.net om in te loggen. 
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