SOMtoday voor ouders
Vanaf schooljaar 2018-2019 stapt het Omnia over naar SOMtoday als ouder en leerlingportaal.
Hiermee komen ouderweb en leerlingweb te vervallen.
Voor de start van het schooljaar heeft u een brief ontvangen met hierin informatie over SOMtoday
en inloggevens.
In dit document kunt u lezen hoe u als ouder gebruik kunt maken van SOMtoday.

Wat is er zoal zichtbaar binnen SOMtoday
De volgende items kunt u als ouder in SOMtoday vinden:
• Nieuws: dit toont meldingen van nieuw ingevoerd of gewijzigd huiswerk, cijfers enz.
• Rooster: overzicht van de dagroosters, dus inclusief de dagelijkse roosterwijzigingen. In het
rooster is ook zichtbaar of er huiswerk op geregistreerd is.
• Huiswerk: overzicht van al het geregistreerde huiswerk/toetsen per dag voor de komende
dagen.
• Cijfers: overzicht van alle behaalde cijfers, zowel voor het rapport als voor het examendossier
(als uw kind in de bovenbouw zit)
• Vakken: overzicht van alle vakken. Per vak is het eerstkomende huiswerk, de studieplanner
en de komende lessen zichtbaar
• Afwezigheid: overzicht van alle geregistreerde afwezigheid, inclusief de reden van
afwezigheid.

SOMtoday app
Naast de SOMtoday ELO kunt u ook gebruik maken van de mobiele app: SOMtoday Ouder.
Deze app is te installeren vanuit de Play Store of App store.
LET OP!!! De mobiele app is géén complete vervanging van de SOMtoday ELO.
Op de mobiele app wordt slechts een gedeelte getoond, te weten:
•
•
•

Rooster
Huiswerk
Cijfers

1. Nieuws
Het scherm “Nieuws” is tevens het
startscherm als u SOMtoday ELO opent.
Via dit scherm ziet u de wijzigingen die de
afgelopen dagen zijn doorgevoerd m.b.t.:
•

•

Cijfers (cijfers die door de docent
zijn toegevoegd, verwijderd of
aangepast)
Individuele afspraken

Daarnaast worden rechts altijd de actuele
en toekomstige lessen van de huidige dag
getoond.

2. Rooster
Onder het tabblad ‘Rooster’ vindt u de ingeplande lessen van de huidige week. Met de pijltjes
kunt u weken voor- of achteruit kijken.
Als er huiswerk op de betreffende lesuur staat geregistreerd, ziet u dit door een geel bolletje

of

een rood bolletje
als het een toets betreft.
Als u dit aanklikt, krijgt u de detailinformatie van het huiswerk te zien in het tabblad ‘Huiswerk’.

3. Huiswerk
Onder het tabblad Huiswerk vindt u een totaaloverzicht van al het geregistreerde huiswerk, per dag.
Standaard begint dit overzicht bij de huidige dag en laat dan de komende 10 werkdagen zien.
Ook hier kunt u weer met de pijltjes dagen terug of vooruit.
Door op een huiswerk-item te klikken, krijgt u recht de detailinfo zien, inclusief eventueel
gekoppelde bijlages en of linkjes naar websites.
Uw kind kan de optie “huiswerk afvinken” gebruiken. Dit kunt u als ouder niet. Op die manier kan uw
zoon of dochter een planning maken door in één oogopslag te zien wat al gedaan is en wat nog niet.

4. Cijfers
Hier vindt u een overzicht van alle geregistreerde cijfers.
Als u een vak aanklikt, krijgt u de rapportcijfers van alle perioden te zien, en kunt u de toetscijfers
bekijken (omschrijving / toetscijfer / weging). Standaard staat de huidige periode opengeklapt.

5. Vakken
Onder het tabblad Vakken vindt u per
vak de volgende informatie:
- Studiewijzers en het eerstkomende
huiswerk
- De komende 3 geplande lessen

6. Afwezigheid
Onder het tabblad Afwezigheid vind je alle afwezigheidsmeldingen van het huidige schooljaar.

