	
  

Handleiding SOMtoday voor ouders

Inloggen
Klik op de homepage van de website van Het Twickel College op ‘Inloggen’ en vervolgens onder het
kopje 'Hengelo' op 'Somtoday'. U komt dan in het inlogscherm
(zie afbeelding hieronder). Vul in dit scherm als ‘Gebruikersnaam’ uw 9-cijferige code met daaronder
het door u gekozen ‘Wachtwoord’. Klik daarna op ‘inloggen’.
Bent u uw wachtwoord vergeten, dan kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen door op ‘Wachtwoord
vergeten?’ te klikken. U krijgt dan een nieuw wachtwoord toegestuurd op het e-mail adres dat u hebt
doorgegeven aan de school.

Zodra u bent ingelogd, ziet u een foto van uw kind(eren). Door op de foto van een kind te klikken,
komt u bij de gegevens van dat kind. U ziet dan onderstaande tabbladen.

Nieuws
SOMtoday opent standaard met nieuws over het kind. U ziet dan bijvoorbeeld de laatst behaalde
cijfers, het opgegeven huiswerk, de berichten die uw zoon of dochter via SOM heeft ontvangen, etc.
Let op: In SOM kunnen alleen berichten (zonder bijlagen) binnen het programma worden verzonden
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door bijvoorbeeld een docent naar een leerling of door een mentor naar de ouder(s) / verzorger(s). Er
kunnen vanuit SOM dus geen berichten naar een e-mail adres worden gezonden. De leerlingen
hebben daarvoor een account in Office 385 aangemaakt.

Huiswerk
Door te klikken op het tabblad ‘Huiswerk’, opent een scherm met daarin het huiswerk dat is
opgegeven. Door op de pijltjes voor en achter de datum te klikken, wordt het huiswerk van eerdere of
latere dagen zichtbaar.

Klikt u op een van de lessen op een dag, dan ziet u niet alleen wat er aan huiswerk moet worden
gedaan als voorbereiding (= Opdracht) op die les maar ook wat er tijdens die les op het programma
staat (=Lesstof).

Cijfers
Met een klik op het tabblad ‘Cijfers’ worden de door uw zoon of dochter behaalde resultaten zichtbaar.

Vakken
Door op het tabblad ‘Vakken’ te klikken, opent een scherm met daarin alle vakken van uw kind. Klikt u
op een van deze vakken, dan wordt rechts op het scherm de hele studiewijzer voor dat vak geopend,
met daarin wat er in een les gebeurt en wat er ter voorbereiding voor die les moet worden gedaan.
Bovenaan in de studiewijzer staat het jaar gebonden of periode gebonden lesmateriaal. Rechts
boven de studiewijzer kan een keuze worden gemaakt uit het de studiewijzer voor ‘alleen de
eerstvolgende drie weken’ of ‘het hele schooljaar’.

Afwezigheid
Via het tabblad ‘Afwezigheid’ kunt u zien wanneer uw zoon of dochter bijvoorbeeld te laat is gekomen
in de les, afwezig was i.v.m. bijvoorbeeld doktersbezoek of ongeoorloofd afwezig was.

Meerdere kinderen op Het Twickel College
Hebt u meerdere kinderen op Het Twickel College Hengelo of op een andere Twickel locatie dan kunt u,
wanneer u eenmaal bent ingelogd in SOMtoday, gemakkelijk naar de gegevens van uw andere kind(eren)
gaan.
Daarvoor klikt u bovenaan op het scherm op het pijltje achter de naam van uw kind. U ziet dan de
namen van al uw kinderen op Het Twickel College. Door op de naam van uw andere kind te klikken,
worden de gegevens van dat kind zichtbaar.

2	
  

	
  
Emailadres en/of telefoonnummer wijzigen
Bovenaan het scherm, achter de naam van uw kind, ziet u de volgende 3 opties:

Klikt u op ‘Mijn Profiel’, dan ziet u uw gegevens zoals deze op school bekend zijn. In dit scherm
kunt u uw emailadres, mobiele nummer en/of werknummer eenvoudig wijzigen en opslaan.

In dit scherm kunt u tevens uw wachtwoord wijzigen!
Adreswijzigingen kunt u per mail doorgeven (Twickelcollege-ouderadres@carmelhengelo.nl)

Berichten
Berichten kunt u lezen via het Tabblad ‘Nieuws’ maar bovenaan het scherm kunt u snel zien of en
hoeveel berichten er naar u zijn gezonden. Door op ‘Berichten’ te klikken kunt u deze lezen.

Uitloggen
Als u SOMtoday wilt verlaten, klikt u bovenaan het scherm op ‘uitloggen’.
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