Handleiding SOMtoday voor leerlingen en ouders
Op het Leo Kannercollege werken we met leerlingvolgsysteem SOMtoday. Hierbij hoort een
afgeschermd portaal voor leerlingen en ouders waar zij het rooster, de resultaten, de
absentie en de schooltaken kunnen zien. Voor toegang tot dit portaal hebben leerlingen en
ouders een eigen inlogcode.
Hieronder volgt een korte handleiding over het inloggen in SOMtoday en de verschillende
mogelijkheden die wij vanuit SOMtoday bieden.
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INLOGGEN
SOMtoday is voor het Leo Kannercollege te bereiken via de volgende website:
https://leokanner-elo.somtoday.nl

De gebruikersnaam voor ouders is gelijk aan het e-mailadres dat op school bekend is.
Leerlingen hebben als gebruikersnaam hun schoolmailadres. Wanneer een leerling is
ingeschreven en alle administratieve handelingen gedaan zijn, ontvangen leerlingen en
ouders een e-mail met inloggegevens naar deze e-mailadressen.
Leerlingen hebben naast een account bij SOMtoday ook een account om in te loggen op het
schoolnetwerk. Zij kunnen ervoor kiezen om voor het inloggen steeds hetzelfde wachtwoord
te gebruiken, maar dat is natuurlijk niet verplicht. Wanneer ouders en leerlingen hun
wachtwoord kwijt zijn, zullen ze een nieuw wachtwoord moeten aanvragen. Hierna staat
beschreven hoe dit in zijn werk gaat.

NIEUW WACHTWOORD/ WACHTWOORD VERGETEN
Het aanvragen van een nieuw wachtwoord gaat via het inlogscherm van SOMtoday door
middel van de optie “wachtwoord vergeten?”. Dan toont SOMtoday het scherm hieronder.
Als gebruikersnaam vult een ouder weer het op school bekende e-mailadres in, een leerling
vult hier zijn schoolmailadres in. Nieuwe leerlingen krijgen uitleg over hun schoolmailadres
in de eerste paar weken van het schooljaar.

Nadat op de knop “Verstuur“ is geklikt, wordt een nieuw wachtwoord verstuurd naar het
opgegeven e-mailadres. Doordat deze e-mail vanuit het systeem geautomatiseerd wordt
verstuurd, wordt de mail in sommige gevallen ontvangen in de postvak Ongewenste e-mails.
Ouders en leerlingen ontvangen zo een wachtwoord van 16 tekens. Dit wachtwoord is via
kopiëren en plakken in het inlogscherm van SOMtoday in te voeren. Na inloggen kom je dan
in het startscherm van SOMtoday. Ouders zien soms nog een tussenscherm met van al hun
kinderen een foto. Klik op de foto van het kind waarvan u de gegevens wilt inzien.
Leerlingen komen direct in het startscherm.

STARTSCHERM
Het startscherm van SOMtoday ziet er als volgt uit (wegens privacy zijn de gegevens van de
betreffende leerling afgedekt):

Het is verstandig om het wachtwoord te veranderen. Klik daarvoor op je naam naast de foto.

Vul eerst het ontvangen wachtwoord in en daarna twee keer het nieuwe zelfgekozen
wachtwoord in klik op “WIJZIG WACHTWOORD”
Vanaf nu kun je inloggen met dit nieuwe wachtwoord.
Vanuit het startscherm heb je toegang tot diverse mogelijkheden.

NIEUWS

Hier staan o.a. berichten van docenten, de laatste cijfers per vak en roosterwijzigingen. Via
de verschillende icoontjes naast “Getoond” kun je selecteren welk nieuws je wilt zien.

ROOSTER

Hier vind je het rooster. Als er een geel rondje instaat, is er huiswerk opgegeven voor dat
uur. Staat er een rood rondje bij dan is er een toets voor dat uur opgegeven. Als je op een
geel rondje klikt, opent het Huiswerk tabblad.

HUISWERK

Hier is per dag aangegeven welk huiswerk per vak is opgegeven. Het is een weekoverzicht. Je
kunt onderaan ook meer dagen kiezen. Als je het huiswerk af hebt, kun je dat afvinken.
Soms kan een docent bij het huiswerk aangeven dat er een opdracht moet worden
ingeleverd via SOMtoday. Bij het leerling-account verschijnt er dan een mogelijk om een
bestand te uploaden. In het account van een ouder is deze optie niet aanwezig.

CIJFERS

Hier zie je van alle vakken het laatst behaalde cijfer. Je kunt via het pijltje naast 2019/2020
rechts bovenin ook vorige jaren terugzien.
Als je op cijferoverzicht klikt, zie je een overzicht van het hele jaar:

AFWEZIGHEID

Hier worden de absenties en de te laat meldingen bij gehouden.

LEERMIDDELEN

Indien beschikbaar staan onder Leermiddelen koppelingen naar de digitale omgeving van
lesmateriaal van de verschillende methodes.

VRAGEN
Blijven er na het lezen van deze handleiding nog vragen over, neem dan contact op met de
beheerder van SOMtoday op het Leo Kannercollege Harro Beek via
kannercollege@leokanner.nl.

