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Inleiding 
In dit document beschrijven we op welke wijze de afwezigheidverwerking kan plaatsvinden 

als je geen rooster importeert in Somtoday. Het betreft hier een stappenplan en geen 

uitvoerige beschrijving van de menukeuzes. 

  

De informatie is opgesplitst in: 

 

● Afwezigheid zonder rooster – Beheer1 

● Afwezigheid zonder rooster – Gebruik (dit document) 

Een uitvoerig beschrijving van de functionaliteit tref je aan in het document Afwezigheid. 

 

Verwerking met constateringen per lesuur 
Ga naar Groepen > Lesgroepen > [lesgroep selecteren] > Klassenboek en selecteer Datum en 

Lesuur. Constateringen kun je voor het betreffende lesuur invoeren. Leerlingen worden op 

Aanwezig en Afwezig gezet. 

  

Ook is het hier mogelijk om een Begintijd/lesuur en Eindtijd/lesuur in te voeren om een 

leerling voor meerdere lesuren achtereen of de hele dag afwezig te melden. 

  

De invoer kan plaatsvinden door docenten of door de administratie. Als de docenten aan de 

lesgroepen zijn gekoppeld, zorgt de autorisatie ervoor dat iedere docent uitsluitend zijn 

eigen lesgroepen ziet. 

  

Let op 

Als je op deze wijze een leerling voor de hele dag Afwezig meldt, dan worden de overige 

leerlingen van de groep, bij het opslaan, voor de hele dag op Aanwezig gezet. 

  

Ook is het mogelijk de constateringen aan te vullen en corrigeren met behulp van het 

meldingen-scherm. In de combo Reden staan als eersten vermeld: P – Aanwezig en A – 

Afwezig. 

  

 
1 https://servicedesk-beheer.som.today/support/solutions/articles/3000020898 

https://servicedesk-beheer.som.today/support/solutions/articles/3000020898
https://servicedesk-beheer.som.today/support/solutions/articles/3000020898
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Verwerking zonder constateringen 
Alle constateringen worden als melding ingevoerd. Zie Meldingen invoeren in het document 

Afwezigheid. 

  

De informatieschermen kunnen de kleuren (Aanwezig, Afwezig geoorloofd, Afwezig 

ongeoorloofd) laten zien als je de optie Automatisch constatering toevoegen aan hebt staan bij 

de redenen.  

Meldingen invoeren 
Ga naar Leerlingen > Afwezigheid > Afwezigheid invoeren > [voer de naam (of een deel van de 

naam) van de betreffende leerlingen in]. Voer de melding in. 

 

Meldingen met constateringen 
Als je werkt met constateringen, dan voer je uitsluitend meldingen in die een 

verantwoording van de afwezigheid van de leerling betreffen (telefoontjes, briefjes, 

enzovoort) Het klassenboek en briefjes van docenten worden verwerkt zoals beschreven bij 

Verwerking met constateringen op de vorige pagina van dit bestand. 

Meldingen zonder constateringen 
Als je werkt zonder constateringen via het klassenboek: 

 

● Je voert meldingen in die een verantwoording van de afwezigheid van de leerling 

betreffen (telefoontjes, briefjes, enzovoort) 

en… 

● Constateringen uit het klassenboek en briefjes van docenten via de opties in de 

combo Reden uit het schermdeel Nieuwe melding. 

 


