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Doel 
Het doel van deze documentatie is om uitleg te geven over de leerling- en ouderapp van 

Somtoday. De functionaliteiten die in de app zijn ingebouwd worden hier beschreven. Ook zal de 

manier van inloggen in deze handleiding uitgelegd worden.  

 

Voorbereiding 
Om gebruik te maken van de Somtoday app moet de app gedownload worden uit een Store. De 

app heeft iOS 9+ en Android 4+ ondersteuning en is beschikbaar in de Google Play Store en de App 

Store. De app is geschikt voor smartphones én tablets, al heeft de eerste versie van de app geen 

tabletondersteuning. De app werkt wel op de tablet, maar is hier niet voor geoptimaliseerd.  

De Somtoday leerlingapp zal in eerste instantie alleen de functionaliteit bevatten van de huidige 

ELO app. De functionaliteit van deze app bestaat uit: 

- Bekijken van het rooster van de komende week (+ mogelijk aanwezig huiswerk voor lesuur        

- Bekijken van het laatste opgegeven huiswerk 

- Bekijken van de laatste ingevoerde cijfers 

Naast deze functionaliteiten komt er een scherm in de nieuwe app waarin het account ingezien 

kan worden. Daarnaast zal de app ook offline werken.  

 

Inhoud van de app 

1. Inloggen 

Je logt in met je gebruikersnaam en wachtwoord van Somtoday. Via een dropdown menu je school. 

Dit is te zien op de onderstaande afbeeldingen. 
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Voer je een verkeerde gebruikersnaam of wachtwoord in of selecteer je een verkeerde school, dan 

verschijnt de melding ‘Gebruikersnaam of wachtwoord onjuist’. Bij succesvol inloggen kom je in 

het rooster van vandaag.  

2. Rooster 
Als je tikt op het tabje ‘Rooster’ krijg je het dagrooster te zien. Zaterdag en zondag worden niet 

getoond; als je in het weekend op de app kijkt, wordt het dagrooster van maandag getoond. Door 

bovenin het scherm door de dagen te swipen kan je een andere dag kiezen. Het is mogelijk om 

dagen tot een week terug en twee weken vooruit in te zien. Als er een geel icoontje in de lesregel 

staat, is er huiswerk geregistreerd voor dat lesuur.  

 

Ook roosterafspraken buiten de lesuren (dus voor het eerste lesuur, na het laatste lesuur en in de 

pauzes) worden getoond. Indien er een rooster met alternatieve lestijden wordt ingevoerd zal dit 

ook zichtbaar zijn in de app. 

Meerdere afspraken op eenzelfde lesuur worden onder elkaar op dat uur getoond. Dit is in 

onderstaande afbeelding te zien bij het vijfde lesuur. Blokuren worden ook onder elkaar getoond, 

maar met het corresponderende uur voor de les, zoals bij het eerste en tweede lesuur in de 

afbeelding. 
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De verversingstijd staat in de app op een minuut, dus nieuwe roosterafspraken, wijzigingen aan 

afspraken en verwijdering van afspraken worden na een minuut in de app. 

 

Het kan voorkomen dat roosterinformatie na een bepaald interval niet is bijgewerkt, bijvoorbeeld 

door een ontbrekende internetverbinding.  Omdat je op deze manier roosterwijzigingen zou 

kunnen missen, wordt in dit geval links bovenin de blauwe balk een driehoekje getoond, die 

aangeeft dat de roosterinformatie die ingeladen is verouderd kan zijn. De informatie is verouderd 

als deze meer dan 15 minuten geleden ingeladen is. Bij het klikken op deze indicator wordt 

aangegeven dat het rooster verouderd is en hoe lang geleden de laatste update was.  

 

Voor Keuzewerktijd-uren (KWT) geldt dat deze zichtbaar worden in de app zodra de leerling een 

keuze heeft gemaakt of wanneer de docent een keuze voor de leerling heeft gemaakt. 

 

3. Huiswerk 
Als je klikt op het tabje ‘Huiswerk’ wordt het laatst opgegeven huiswerk getoond. Al het huiswerk 

tot een week geleden wordt getoond, dus ook huiswerk dat zichtbaar is voor een gehele week, 

periode of jaar. Het huiswerk wordt getoond op de dag dat het ingeleverd moet worden. Dus 

jaargebonden huiswerk is onderaan zichtbaar op de laatste dag van het jaar. Het huiswerk voor 

een langere periode heeft een kenmerk gekregen (‘Jaar’, ‘Periode’ of ‘Week’), zodat het toch goed 

opvalt tussen het normale huiswerk.  

Indien huiswerk verouderd is bestaat er en optie om dit huiswerk te verbergen. Ook kan er 

lesmateriaal gedownload worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 oktober 2018   
6 

Op iedere regel huiswerk kan doorgeklikt worden naar het detailscherm van het betreffende 

huiswerk. Hier zie je de inleverdatum, het vak en onderwerp van het huiswerk en de 

huiswerkomschrijving. Als het een toets betreft krijgt het huiswerk het kenmerk ‘Toets’. Onder 

lesmateriaal zie je het materiaal dat is klaargezet voor deze les. De URL’s zijn klikbaar en linken 

door naar de betreffende website. Ook kan je bijlagen downloaden die onder lesmateriaal zijn 

geplaatst. Op het detailscherm van het huiswerk kun je door middel van het ‘terug’-pijltje 

linksboven weer naar het oorspronkelijke scherm navigeren.  

 

In de app is het ook mogelijk om huiswerk af te vinken. Vink je huiswerk af, dan komt dit na een 

paar minuten door in de ELO. Je kunt zowel op detailniveau als in het overzichtscherm huiswerk 

afvinken. 

 

Als een afspraak waar huiswerk aan hangt verplaatst wordt, blijft het huiswerk in de app op de 

originele dag staan. De verversingstijd met betrekking tot het huiswerk staat in de app op een 

kwartier, dus nieuw huiswerk, wijzigingen aan huiswerk en verwijdering van huiswerk worden na 

een kwartier zichtbaar in de app. 

 

4. Cijfers 

Onder het tab ‘Cijfers’ worden je meest recente resultaten getoond, plus de complete vakkenlijst. 

Op ieder recent resultaat (cijfer- of letterweergave) en op ieder vak kan geklikt worden naar de 

cijferlijst van het bijbehorende vak. Hier zie je per periode de gemiddelden staan en alle 

meetellende cijfers voor dit gemiddelde. Per resultaat wordt de toetsnaam, datum van cijferinvoer 

en (tussen haakjes) de weging van de toets voor het voortgangs- of examendossier getoond. Een 

toets die meetelt voor meerdere perioden wordt onder al deze perioden weergegeven.  
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Als je in de bovenbouw zit, kan je zowel voortgangsdossiertoetsen als examendossiertoetsen zien 

in de app. Per vak kan je door middel van de tabjes ‘Voortgangsdossier’ en ‘Examendossier’ 

wisselen tussen beide dossiers.  Een toets die alleen meetelt voor het voortgangsdossier verschijnt 

alleen onder het tabje ‘voortgangsdossier’, een toets die alleen meetelt voor het examendossier 

verschijnt alleen onder het tabje ‘Examendossier’ en een toets die zowel voor het voortgangs- als 

het examendossier meetelt verschijnt onder beide tabjes met bijbehorende weging in de app.  

Als een toets uit meerdere deeltoetsen bestaat (een samengestelde toets) kan deze in de app 

uitgeklapt worden om de cijfers van bijbehorende deeltoetsen te kunnen zien. Hetzelfde geldt voor 

herkansingen, deze kun je zichtbaar maken door de eerste poging uit te klappen.  

De verversingstijd van resultaten staat in de app op een kwartier, dus nieuwe cijfers, wijzigingen 

aan cijfers en verwijdering van cijfers worden na een kwartier zichtbaar in de app. 

 

Voor het onderdeel cijfers kan je instellen of je pushnotificaties wilt ontvangen. Dat betekent dat 

iedere keer als er een nieuw cijfer is ingevoerd je een notificatie ontvangt op je telefoon.  

 

5. Meer 

Via het tabje ‘Meer’ kom je bij onderstaand scherm  
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Bij ‘Afwezigheid’  zie je alle meldingen, constateringen en maatregelen betreffende afwezigheid. 

 

De Somtoday leerling- en verzorger app is uitgebreid met een berichten functie.  

De functionaliteit in de app werkt hetzelfde als de bestaande functionaliteit van Somtoday 

ELO. Leerlingen en verzorgers kunnen, indien de school dit toestaat, zelf een bericht 

versturen naar een docent of andere medewerker zolang deze een onderwijskundige of 

begeleidende functie heeft met deze leerling. De keuze of er vanuit de ELO en app gestart 

kan worden met een bericht is in te stellen via Beheer > Instelling > Features > Somtoday 

ELO > vinkje bij 'Bericht verzenden'.  

Als je op ‘Account’ doorklikt ga je naar het detailscherm met informatie over je account. Hier zie je 

de naam van de gebruiker en wanneer dit is ingevuld in Somtoday, het emailadres en mobiele 

telefoonnummer. Met de knop ‘Uitloggen’ kan de gebruiker uitloggen uit de app. Na het 

uitloggen komt de gebruiker terecht op het inlogscherm. Om dan weer in de app te komen, 

moeten de inloggegevens weer ingevuld worden.  

Bij ‘voorkeuren’ kun je aangeven welke instellingen je wilt zien. Zo kun je aangeven waar je 

notificaties van wilt ontvangen (cijfers, aanwezigheid, berichten). Ook kun je instellen of je 

inactieve functies wilt zien en verouderd huiswerk 
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Als je doorklikt op ‘Info’ ga je naar een detailscherm met informatie over de huidige versie van de 

app. Rechts bovenin vind je een feedbackknop in de vorm van een envelop. Wanneer je hierop 

klikt verschijnt een pop-up waarin wordt gevraagd om feedback op de app achter te laten. Deze 

feedback wordt doorgestuurd naar een algemeen emailadres, welke beheerd zal worden door de 

app ontwikkelaars.  

 

6. Ouder app 

De Somtoday Ouder app bevat precies dezelfde functionaliteiten als de Somtoday leerling app, 

behalve het afvinken van huiswerk. De vinkjes bij het huiswerk worden wel getoond, maar je kunt 

als ouder deze vinkjes niet aan- of uitzetten. Verder worden bij Account de gegevens van de 

ingelogde ouder getoond in plaats van die van de leerling.  

Als je meerdere kinderen op één school hebt zitten, kan je via een dropdown rechts bovenin de 

app de leerling selecteren waarvan je de gegevens in wil zien. Deze dropdown is op elk scherm 
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zichtbaar, dus je kunt op elk moment wisselen tussen de leerlingen. Als je maar één kind op een 

school hebt zie je deze dropdown niet.   

 


