Handleiding afwezig melden Somtoday
Melden via de Ouder App van Somtoday
Als u dit nog niet heeft gedaan, downloadt u eerst de Somtoday Ouder App uit de Appstore of Playstore.
Open de app en zoek bij schoolnaam: OOZ
Kies voor Inloggen via Somtoday

Vul hier uw gebruikersnaam en wachtwoord in

Na het inloggen komt u op het rooster van uw zoon/dochter
Klik daarna op de … (drie puntjes) rechtsonder in het venster

Kies voor Absent melden

Als u onderstaande melding krijgt, zet dan het schuifje bij ‘Verberg inactieve functie’ aan (naar rechts).

Kies de reden van absentie

Kies bij ziek voor een dag of voor een periode (mits deze al bekend is).

Als u de melding heeft ingevuld verzendt u deze via het ‘vliegtuigje’.

Kies bij Huisarts / Ziekenhuis / Specialist en Tandarts / Orthodontist de datum en het tijdstip.

Als u de melding heeft ingevuld verzendt u deze via het ‘vliegtuigje’.

Na de melding ontvangt u een bevestigingsmail van Somtoday

Melden met een computer of laptop via de website van Somtoday
Ga naar http://www.inloggen.somtoday.nl/ zoek bij schoolnaam: OOZ
Log in met uw ouderaccount gegevens (gebruikersnaam en wachtwoord)

Kies voor Afwezigheid
Kies daarna voor absent melden

Kies hier de reden (middels het drop-down menu)

Onder de keuze huisarts / ziekenhuis / specialist vallen ook de afspraken van fysiotherapie e.d.
Voer de tijd in dat uw zoon/dochter absent zal zijn, u moet dan de ‘vinkjes’ bij hele dag weghalen en de tijd ‘van’ en
‘tot‘ invoeren.

Bij de melding ziek vult u in een hele dag of (mits bekend) de periode tot en met.

Klik nadat u de melding volledig heeft ingevuld op ‘opslaan’.
U ontvangt een bevestigingsmail van Somtoday

Mocht er al een bestaande melding zijn die volledig binnen de nieuwe melding valt dan krijgt u de volgende
foutmelding: (naam leerling) is al absent gemeld voor een gedeelte van deze periode. Kies een andere periode
of neem contact op met de school.

