
 
 
Beste leerlingen en ouders/verzorgers, 
 
Graag nemen we jullie in deze extra editie van onze update mee in een wijziging rondom het 
melden van absentie. Lezen jullie met ons mee? 
 

 
 
Absent en ziekmelden via Somtoday 
Soms kan een leerling niet naar !mpulse Kollum komen. Als ouders/verzorgers zijn jullie 
gewend om dit verzuim ’s morgens telefonisch bij de verzuimcoördinator te melden. Dat 
gaat met ingang van maandag 23 januari veranderen. Vanaf aanstaande maandag gaan we 
gebruik maken van Somtoday voor het melden van absentie. Telefonisch absentie melden is 
dan niet meer mogelijk. 
 
Waarom deze verandering? 
Somtoday is ons leerling administratiesysteem en leerlingvolgsysteem. In Somtoday kunnen 
team !K, leerlingen en ouders/verzorgers het lesrooster, cijfers, persoonlijke gegevens en 
aan- en afwezigheid inzien. Voor ons allen is het veel overzichtelijker om Somtoday ook te 
gebruiken voor het melden van afwezigheid. En dat kan heel eenvoudig! 
 
Hoe werkt dat dan? 
Jullie kunnen de afwezigheid van jullie zoon of dochter melden via zowel de Somtoday-app 
(op de telefoon) als de web-versie van Somtoday (op ieder device). Hieronder beschrijven we 
in de handleiding hoe dat in zijn werk gaat.  
 
Downloaden Somtoday App – telefoon  

§ Download de app ‘Somtoday ouder’ in de Playstore of Appstore. 
§ Open de app en kies als school Openbare Scholengemeenschap Piter Jelles. 
§ Klik op Inloggen via Somtoday. 
§ Kies bij school Openbare scholengemeenschap Piter Jelles. 
§ De gebruikersnaam is gelijk aan het e-mailadres waarop jullie de e-mails van school 

ontvangen.  



 
 
Handleiding Somtoday App 

§ Klik op inloggen.  
§ Vul het wachtwoord in. 
§ Klik rechtsonder in het veld op de drie puntjes. Er verschijnen meer opties. 
§ Klik op absent melden. 

Selecteer de reden van absentie: 
• Ziekte. Kies dan voor ZI.  

Geef hier de begin- en einddatum aan en plaats een opmerking in het 
opmerkingenveld.  

• Medische afspraak. Kies dan voor DO.  
Geef hier de begin- en eindtijd aan en plaats een opmerking in het 
opmerkingenveld.  

• Bijzonder Verlof. Kies dan voor VL. 
Geef hier de begin- en eindtijd aan en plaats een geef de motivatie aan in het 
opmerkingenveld. 
De verzuimcoördinator van !mpulse Kollum neemt na de aanvraag telefonisch 
contact met jullie op wat betreft het bijzonder verlof, deze aanvraag wordt 
getoetst alvorens er besluitvorming plaatsvindt.   

§ Sluit af door te klikken op opslaan (vliegtuigje) en daarmee de melding te verzenden.  
 
Handleiding Somtoday web-omgeving – op ieder device 

§ Log in bij Somtoday met de gebruikersnaam en het wachtwoord. 
§ Ga naar het tabblad Afwezigheid. 
§ Kies de optie ‘[naam kind] absent melden’. 
§ Selecteer in de rechterkolom de reden van absentie en de periode. 

• Ziekte. Kies dan voor ZI.  
Geef hier de begin- en einddatum aan en plaats een opmerking in het 
opmerkingenveld.  
Na de einddatum verdwijnt de ziekmelding uit het systeem. Is jullie zoon of 
dochter nog niet beter, dan moet er een nieuwe ziekmelding worden gedaan.  

• Medische afspraak. Kies dan voor DO.  
Geef hier de begin- en eindtijd aan en plaats een opmerking in het 
opmerkingenveld.  

• Bijzonder Verlof. Kies dan voor VL. 
Geef hier de begin- en eindtijd aan en plaats een geef de motivatie aan in het 
opmerkingenveld. 
De verzuimcoördinator van !mpulse Kollum neemt na de aanvraag telefonisch 
contact met jullie op wat betreft het bijzonder verlof, deze aanvraag wordt 
getoetst alvorens er besluitvorming plaatsvindt.   

§ Sluit af door te klikken op opslaan en daarmee de melding te verzenden. 
 
 
 



 
 
Wat gebeurt er na de absentiemelding? 
Direct nadat de absentmelding, volgt er een automatische een e-mail ter bevestiging op het 
e-mailadres waarmee je bent ingelogd in Somtoday. De ziekmelding wordt geregistreerd in 
Somtoday en is direct inzichtelijk voor jullie en het team van !mpulse Kollum. 
 
Verlenging absentie 
Na de door jullie aangegeven einddatum van de absentie, verdwijnt de ziekmelding uit het 
systeem. Is jullie zoon of dochter onverhoopt langer absent? Dan moet er een nieuwe 
ziekmelding worden gedaan met een nieuwe begin- en einddatum.  
 
Vragen? 
Poppen er naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen op? Dan kunnen jullie 
contact opnemen met de coach van jullie zoon of dochter of de verzuimcoördinator. 
 
 

 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Irma de Bruine, verzuimcoördinator op !mpulse Kollum 


