
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handleiding Somtoday 

-Ouders- 

 

 

 

 

  



Inloggen Somtoday voor ouders 

Via http://elo.Somtoday.nl/ krijgt u de mogelijkheid in te loggen in Somtoday. U logt in met uw eigen 

e-mailadres dat bij ons bekend is.  

Als het goed is heeft u al eerder een e-mail gehad met daarin uw gebruikersnaam (uw eigen e-

mailadres) en een wachtwoord. Zo niet, neemt u dan contact op met de leerlingenadministratie 

zodat zij u van deze gegevens kunnen voorzien.   

 

Algemeen en profiel  

Nadat u bent ingelogd ziet u een soortgelijk scherm zoals hieronder afgebeeld. De informatie in 

Somtoday is onderverdeeld in vijf tabbladen: nieuws, rooster, huiswerk, cijfers en afwezigheid. 

 

Heeft u meerdere kinderen bij ons op school of op het Actief College, dan ziet u eerst de foto’s van 

uw kinderen en dient u een keuze te maken door op één van de foto’s te klikken. U kunt weer 

wisselen door in de blauwe balk te klikken op de foto/naam van uw kind.  

 

Wachtwoord wijzigen  

Indien u voor het eerst bent ingelogd met het wachtwoord dat wij u via de e-mail hebben 

toegestuurd, kunt u zelf een eigen gekozen wachtwoord instellen. U doet dit op de profielpagina. U 

komt op uw profielpagina terecht door te klikken op uw naam rechtsboven in beeld. Er verschijnt nu 

een overzicht van uw gegevens en de mogelijkheid om uw wachtwoord te wijzigen.  

 

Uitloggen  

Bent u ingelogd op een onbekende computer, dan is het zeker verstandig om gebruik te maken van 

de mogelijkheid om uit te loggen. Rechtsboven in beeld vindt u een knop waarmee u kunt uitloggen. 

 

 

 

 

http://elo.somtoday.nl/


Nieuws  

Dit is een snel overzicht van alle actuele informatie over uw zoon of dochter. U vindt hier de laatst 

behaalde cijfers, eventuele afwezigheidsmaatregelen of andere berichten die van toepassing zijn op 

uw zoon en/of dochter. Via het gele filterbalkje rechtsboven kunt u zelf instellen welke berichten u 

hier wel of niet wilt zien. 

 

 

Rooster  

Hier staat het meest actuele rooster van uw zoon of dochter in een overzicht per week weergegeven. 

Via de datumkiezer rechtsboven in beeld kunt u, indien het rooster volledig is ingelezen in Somtoday, 

weken vooruitkijken.  

Wanneer u op een afspraak klikt (de vaknaam) krijgt u nog wat extra informatie over de betreffende 

lesafspraak. Ziet u een geel potloodje staan bij de afspraak dan betekent dit dat de docent huiswerk 

heeft opgegeven. Een rood potloodje staat voor een toets. Wanneer u klikt op het potloodje komt u 

terecht op het tabblad huiswerk en ziet u de omschrijving van het huiswerk of de toets. 

 

 

 

  



Huiswerk  

Hier vindt u een overzicht van het huiswerk van uw zoon of dochter. Per dag en per vak wordt 

aangegeven wat het huiswerk is.  

 

 

Cijfers  

Onder dit tabblad staan per vak de laatst behaalde cijfers. Wilt u cijfers zien uit voorgaande jaren/ 

klassen dan kunt u met het keuzelijstje rechtsboven in beeld een ander schooljaar/ klas kiezen. 

Indien u meer cijfers wilt zien,  dan kunt u bovenaan de lijst klikken op “Cijferoverzicht”.  

 

 

 

U krijgt nu een handig overzicht van alle behaalde gemiddelde cijfers (per periode). Een soortgelijke 

weergave zoals voorheen op het papieren rapport werd getoond. Indien u nog specifieker cijfers wilt 

bekijken, kunt u ook nog doorklikken op het betreffende vak. U kunt dan bij dit vak alle behaalde 

cijfers per toets zien.  

 

Examendossier  

Indien uw zoon of dochter bezig is met schoolexamens, dan zijn de cijfers hiervoor terug te vinden in 

het examendossier. Via het keuzemenu rechtsboven in beeld in het cijferoverzicht, kunt u schakelen 

naar het examendossier. 

 

 



 

 

Afwezigheid  
Hier staan alle afwezigheidsmeldingen van uw zoon of dochter in een overzicht. Onder dit kopje kunt 

u ook de afwezigheid aan ons doorgeven. Dit wordt uitgelegd in het volgende hoofdstuk.  

 

De meeste van bovengenoemde functies zijn ook in de app te raadplegen. De weergave en enkele 

mogelijkheden zijn in de app wat beperkter. Zo kunt u bijvoorbeeld bij het cijferoverzicht alleen de 

cijfers van het huidige schooljaar zien.   
 

  



Absentmelding aanmaken door ouder of verzorger 

In deze handleiding wordt beschreven hoe ouders en verzorgers een absentmelding aan kunnen 

maken voor hun zoon/dochter. Somtoday maakt onderscheid tussen verschillende redenen van 

absentie. In deze handleiding komen alle beschikbare redenen aan bod. 

 

Leerling ziekmelden 

1.Log in op http://elo.Somtoday.nl/met uw eigen inloggegevens. 

2.Ga naar het tabblad Afwezigheid rechts bovenin. 

 

3.Klik op ‘’[Naam] absent melden’’ 

4.Voer bij Reden in ‘’Ziek’’. 

5.Vul een begindatum in. 

6.Vul indien bekend een einddatum in, u kunt dit aanpassen. 

7.Klik op Opslaan. 

 

U krijgt per mail een bevestiging van deze absentmelding. 

 

 

 



Leerling om medische reden afmelden  

Gaat uw zoon/dochter naar de tandarts, de orthodontist, de dokter of een andere medisch 

behandelaar? U kunt uw zoon/dochter dan medisch afmelden. Doe dit als volgt:  

1. Log in op http://elo.Somtoday.nl/ met uw eigen inloggegevens.  

2. Ga naar het tabblad Afwezigheid recht bovenin.  

3. Klik op ‘’[Naam] absent melden’’ 

4. Voer bij Reden in ‘Arts’’, “Orthodontist” of “Tandarts”.  

5. Vul een begindatum in en geef aan of dit de hele dag van toepassing is.  

6. Vul een einddatum of -tijd in.  

7. Klik op Opslaan.  

 

 

De afwezigheidregistratie is ook via de app te registreren.  

 

Bijzonder verlof 

Wilt u voor uw zoon/dochter bijzonder verlof aanvragen, download dan hier het verlofformulier van 

onze website en lever deze ingevuld in bij de administratie of de teamleider.  

 

Vragen 

Heeft u vragen over deze procedure of komt u ergens niet uit? Bel dan 0186-617522.   

https://hoekschlyceum.nl/ouderpagina/verlof/

