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SOMtoday opstarten 

 

• Start SOMtoday in een browser met een actuele 
versie.  

• Het inlogscherm wordt getoond. Login met 
gebruikersnaam en wachtwoord.  

 
• Klik op [Aanmelden] of gebruik de toets [Enter] 

op het toetsenbord. Het openingsscherm 
(dashboard) van SOMtoday verschijnt.  
 

 
 

• Afhankelijk van uw rollen (rechten) verschijnen 
in de bovenste hoofdmenubalk onderwerpen 
als Leerling – Groepen – Personeel.  

• Elk onderwerp heeft meerdere tabbladen die 
afhankelijk zijn van uw rechten. 

• Schermen worden standaard in alleen-lezen 
geopend. Uw rechten bepalen of u een knop 
voor wijzigen/nieuw krijgt. 

Bovenkant Home-scherm 

• In de bovenbalk staat behalve de categorieën 
ook informatie over de ingelogde user en de 
versie van de programmatuur. 

 
Actieve elementen zijn:  

1.   Het snel zoeken van 
een leerling middels het leerlingnummer en 
[Enter] of deel van de naam invoeren en 
aanklikken  

2.   Het logo om terug te kunnen 
gaan naar dit beginscherm 

3.   De directe link naar de supportsite 
(inlogcode vereist) 

4.   De directe link naar SOMtoday Docent. 

5.   Door te klikken op de knop ‘Afmelden’ 
kan de actieve gebruiker zich afmelden.  
Let op:  
Meld u altijd af, zodra u de werkzaamheden 
beëindigt. Om weer in te loggen (zie SOMtoday 
opstarten). 

6. Boven de tabbladen staat de naam van de 

actieve gebruiker en de knop    om 
notificaties te lezen.  

 

Dashboard docenten 

Het dashboard bestaat uit een aantal onderdelen 
waarmee de docent snel naar de meest gebruikte 
functies van SOMtoday kan navigeren: 

 

• De Agenda vandaag laat de lesuren van 
vandaag zien. Met het aanklikken van het 
hokje navigeert u rechtstreeks naar de 
afwezigheidsregistratie van dat lesuur. 

 

• In dit onderdeel staan de jarige leerlingen 
aan wie u lesgeeft voor deze week. 

 

• In dit onderdeel staan de hoeveelheid 
lesuren waar nog afwezigheidsregistratie 
op moet plaatsvinden. Door op het getal te 
klikken, krijgt u de afspraken te zien, 
waarop de registratie kan plaatsvinden. 

 

 
• De groepen waarvan u mentor bent of 

waaraan en/of lesgeeft. Door op de naam 
van de groep te klikken, kunt u de gegevens 
en de samenstelling van de groep zien. De 
iconen staan voor Huiswerk, het 
Voortgangs- en Examendossier van de 
lesgroep. Door erop te klikken komt u 
rechtstreeks in het betreffende 
invoerscherm van het huiswerk of de 
resultaten. 
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• In dit onderdeel staan de laatste berichten 

uit de berichtenmodule. De eventuele 
mededelingen staan altijd bovenaan. 

 
• In dit onderdeel staan de aan uw groepen 

gekoppelde studiewijzers. Het icoontje S 
geeft direct een preview van de 
studiewijzer, het groene icoontje stapt 
direct naar Lesmateriaal indelen. 

 

Het tabblad Personalia 

• Uw persoonsgegevens (alleen lezen) 
 

Het tabblad Aanstelling 

• Uw aanstellingsgegevens (alleen lezen) 
 

Het tabblad Account 

• Uw gegevens, via de knop  kunt u uw 
wachtwoord aanpassen en het e-mailadres 
waar SOMtoday de bevestigingsmail van de 
wijziging naar toe stuurt. Het e-mailadres van 
de school is daarbij het uitgangspunt. 
 

Het tabblad Agenda 

 
 

• Uw agenda van deze week wordt geopend met 
daarin uw afspraken (zoals lessen). 

• Aan de linkerkant wordt het lestijden-schema 
getoond met rechts de kalender waarmee u 
naar een andere week kunt gaan. 

• De rode lijn geeft de actuele tijd aan. 

• In de onderbalk een viertal knoppen, van links 
naar rechts: 

1.  Afhankelijk van de 
schoolafspraken krijgt u de mogelijkheid ook 
andere afspraken te maken dan van het type 
les. Voor een afspraak komen alle in 
SOMtoday bekende personen, stamgroepen 
en lesgroepen in aanmerking. 

2. De lijstweergave van de afspraken. 

3. De PDF van de weekagenda. 

4.  Hiermee kunt u uw voorkeurs-
instellingen aanpassen. 

 

Het tabblad Rapportages 

• Hier worden uw ‘Lopende rapportages’ en uw 
‘Aangemaakte rapportages’ van de laatste 24 
uur getoond. 

Veel gebruikte functies 

  
Deze iconen worden getoond in de werkbalk onder het 
hoofdmenu.  

•   Keer terug naar uw eerder 
uitgevoerde zoekopdracht. 

•  hiermee kunt naar een snelle weergave. 

•   Ga naar de volgende of vorige leerling, 
groep of personeelslid binnen uw zoekopdracht. 

 

Side-bar 

Aan de rechterkant worden standaard een drietal 
navigatiehulpmiddelen getoond. 

•  Toont de 5 laatste 
bezochte leerlingen. 

•  Toont de 5 gereedstaande 
rapportages. 

•  Toont de geschiedenis 


