Beste ouder/verzorger,
Vanaf 10 januari is het mogelijk uw dochter of zoon, naast telefonisch, ook via SOMtoday ziek te
melden of een afspraak voor de tandarts, arts of ortho te melden. Dit kan alleen met de account van
de ouder/verzorger.
Hoe dat in zijn werk gaat kunt u hieronder lezen.
Er zijn wel enkele aandachtspunten:
• Alleen verlofaanvragen met medische redenen, zoals afspraken bij de tandarts, de
orthodontist, de dokter of een andere medisch behandelaar, kunnen via deze weg gemeld
worden.
• Voor schoolexamentoetsen moet een afmelding of verlofaanvraag ten allen tijden bij de
teamleider gedaan worden.
• Beter melden kan niet via SOMtoday. Om een ziekmelding af te sluiten is het van belang dat
uw zoon of dochter zich bij de receptie of bij A09 beter meldt als hij/zij weer op school is.

Handleiding absentmelden via SOMtoday door ouders/verzorgers.
In deze handleiding wordt beschreven hoe ouders een absentmelding aan kunnen maken voor hun
zoon/dochter. SOMtoday maakt onderscheid tussen verschillende redenen van absentie. In deze
handleiding komen alle beschikbare redenen aan bod.

Leerling ziekmelden
Ga naar de inlogpagina van SOMtoday ELO en log in met uw eigen inloggegevens
Ga naar het tabblad Afwezigheid recht bovenin

Klik op ‘’[Naam] absent melden’’

Voer bij Reden in ‘’Ziek’’
Vul een begindatum in en geef aan of dit de hele dag van toepassing is
Vul indien mogelijk een einddatum in, dit is optioneel

Klik op Opslaan

Gaat uw zoon/dochter naar de tandarts, de orthodontist, de dokter of een andere medisch
behandelaar? U kunt uw zoon/dochter dan medisch afmelden. Doe dit als volgt:
Ga naar de inlogpagina van SOMtoday ELO en log in met uw eigen inloggegevens
Ga naar het tabblad Afwezigheid recht bovenin

Klik op ‘’[Naam] absent melden’’

Voer bij Reden in ‘’Medisch’’
Vul een begindatum in en geef aan of dit de hele dag van toepassing is
Vul een einddatum of –tijd in
Vul bij Opmerking… in waarom hij/zij afwezig is (tandarts, ortho, etc.)

Klik op opsl

