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VOORWOORD

Beste leerlingen,

We zijn dit schooljaar 2020-2021 gestart met een nieuw leerlingvolgsysteem:
SOMtoday.
In SOMtoday kan je informatie vinden over je lesrooster, vakken, cijfers, huiswerk,
afwezigheid en andere berichten.
In deze handleiding staat een uitleg hoe je in SOMtoday kunt inloggen en wat je dan
allemaal kunt bekijken en ook het gebruik van je schoolemail.
Het belangrijkste is je GEBRUIKERSNAAM en je WACHTWOORD. Deze krijg je één
keer van school, daarom de volgende regels:




Bewaar je gebruikersnaam en wachtwoord op een veilige plaats. (je agenda
of telefoon)
Geef je gebruikersnaam en wachtwoord NOOIT aan anderen.
Log elke week een keer in zodat je weet hoe het met jou gaat op school.

Wij wensen je veel succes bij het werken met SOMtoday!

Alle medewerkers van Kolegio Alejandro Paula.
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HET SCHOOLEMAILADRES
Kolegio Alejandro Paula gaat nu overstappen naar SOMtoday.
Hiervoor moet je 2 stappen uit kunnen voeren:
1. Het kunnen inloggen als leerling in het schoolemailadres om zo het wachtwoord die
voor SOMtoday nodig is op te kunnen halen.
2. Het kunnen inloggen als leerling in SOMtoday.

Wat is Somtoday eigenlijk?
SOMtoday is een leerlingvolgsysteem. Men kan dit systeem open krijgen via een
webbrowser (zoals. Google Chrome) of via de App die in de Appstore te vinden is.
Via webrowser is de link / URL

kap.somtoday.nl

De App voor leerlingen heet

somtoday leerling

De App voor ouders heet

somtoday ouder

Dit systeem kan een leerling en ouder o.a. zijn of haar kind cijfers, absentie, opdrachten,
huiswerk, brieven en mededelingen bijhouden. Als leerling kan je via dit systeem je
opdrachten & huiswerk ook digitaal inleveren.
Ouders krijgen van school ook toegang tot dit systeem via hun eigen email adres die bij de
school bekend is, om zo de schoolprestaties van hun kind(eren) bij te kunnen houden.
Indien een ouder of verzorger nog geen toegang heeft, moet hij of zij contact opnemen met
de school secretariaat.

Hoe kan ik in Somtoday inloggen?
Als leerling moet je eerst een email van school krijgen.
Elke leerling haalt zijn/haar gebruikersnaam en wachtwoord bij hun mentor op.
Bewaar je inloggegevens goed, want deze heb je nodig om in te kunnen loggen in je
schoolemailadres om zo het wachtwoord van SOMtoday op te kunnen halen.
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Hoe ziet het schoolemailadres eruit?
Het eerste gedeelte van het schoolemail die uit nummers bestaat is jouw studentID.
Voorbeeld van een schoolemailadres is: 20015170@dos.edu.cw
Het nummer 20015170 is hier een voorbeeld van een studentID.
Hoe kan ik als leerling in mijn schoolemailadres inloggen om zo mijn SOMtoday
wachtwoord op te kunnen halen?
Stap 1: Maak een webbrowser op je computer open.
Denk aan: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, etc.
Stap 2: Via je browser ga naar de website: portal.office.com

Stap 3: Gebruik de inloggegevens die je van je mentor hebt ontvangen.

Stap 4: Bij het volgende scherm, verandert je direct je wachtwoord voor een
nieuw wachtwoord aan de hand van de regels die daar staan (bijvoorbeeld je
wachtwoord moet een aantal hoofdletter, symbolen en nummers bevatten).
N.B. Schrijf je nieuwe wachtwoord op en bewaar het op een veilige plek!!
Stap 5: In je email INBOX > Maak open het email die SOMtoday naar jou heeft
gestuurd. Daarin staat je gebruikersnaam en wachtwoord van SOMtoday.
Stap 6: Verder, om in SOMtoday in te kunnen loggen ga naar website: kap.somtoday.nl
Gebruik jouw studentID als je gebruikersnaam en kopieer het wachtwoord die in
je email staat en plak het als het wachtwoord om in SOMtoday in te kunnen
loggen.

Vanaf nu wordt er via het schoolemailadres gecommuniceerd!
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INLOGGEN IN

SOMTODAY

SOMtoday is voor het Kolegio Alejandro Paula te bereiken via de volgende website:
kap.somtoday.nl

Vul je gebruikersnaam en wachtwoord in en klik op Inloggen. SOMtoday wordt geopend:
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DE TABBLADEN VAN

SOMTODAY

Nieuws
SOMtoday opent met het tabblad Nieuws. Hier zie je jouw laatst behaalde cijfers, het
opgegeven huiswerk en berichten die docenten aan jou hebben verstuurd.

Rooster
Klik je op het tabblad Rooster, dan zie je je lesrooster:

Als je met een individueel rooster werkt, kan het voorkomen dat het rooster in SOMtoday
afwijktvan je echte rooster.

Huiswerk
Klik je op het tabblad Huiswerk, dan wordt het opgegeven huiswerk zichtbaar:
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Cijfers
Op het tabblad Cijfers kun je jouw behaalde resultaten bekijken:

Vakken
Klik je op het tabblad Vakken, dan zie je alle vakken die je volgt. Indien ingevuld, is aan elk
vak een studiewijzer gekoppeld, waarin staat aangegeven welke leerstof je aangeboden krijgt
en welke toetsen worden afgenomen:

Afwezigheid
Via het tabblad Afwezigheid kun je zien wanneer je afwezig was en met welke reden:
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Het kan voorkomen dat je niet alle genoemde tabbladen ziet in SOMtoday omdat sommige
mogelijkheden (nog) niet in gebruik zijn op jouw afdeling.

Berichten
Jouw docenten kunnen je ook berichten sturen vanuit SOMtoday; deze kun je bekijken en
beantwoorden (ook binnen SOMtoday) door te klikken op Berichten:

Uitloggen Als je SOMtoday wilt verlaten, klik je rechtsboven op uitloggen:

SOMTODAY-APP
Er is ook een SOMtoday-app beschikbaar voor smartphones en tablets die draaien op Apple
iOS of Android. In de app kun je jouw dagrooster, cijfers en huiswerk bekijken. Ouders
kunnen deze app ook downloaden (SOMtoday Ouder) en gebruiken!
Helaas zijn de berichten die een docent je stuurt, en ook de studiewijzers, niet inzichtelijk in
de app. Advies is, om daarom regelmatig via de website in te loggen om alle informatie in te
kunnen zien.
Als je gebruik wilt maken van de app, ga je naar de appstore van jouw smartphone en/of
tablet (Apple iOS: App Store; Android: Google Play Store) en zoek je op SOMtoday.
Na installatie kan de app opgestart worden en kan je je aanmelden:
 Vul je SOMtoday-gebruikersnaam en wachtwoord in in de eerste twee invulvelden.
 Type in het invulveld Schoolnaam in: Kolegio Alejandro Paula.

Hulp nodig?
Mocht je hulp nodig hebben bij het gebruik van SOMtoday of heb je vragen, dan kun je
terecht bij je mentor(-en) of bij de Informatica docent.
(mevr. Moesker: onderbouw / dhr.Pantophlet: bovenbouw)
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