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(Voor melden via de SOMtoday ouder-app staat onderaan instructie) 

 

Login in SOMtoday en ga naar het tabblad Afwezigheid - klik op het plusje (+) voor “absent melden” 

 
 

Maak een keuze voor de reden van absentie (bijvoorbeeld “ziek” voor een ziekmelding, of “(para) medisch 

afwezig” voor bezoek tandarts/ dokter/fysio e.d.) 

 
 

Geef de datum aan en noteer eventueel een opmerking. Als het een bepaald lesuur betreft: haal het vinkje 

weg bij hele dag en vul het tijdstip in. Klik op opslaan. 

 



Bij een ziekmelding de melding iedere dag herhalen zolang de leerling ziek is. 

Als er geen melding meer is gedaan, gaan we er vanuit dat de leerling weer beter is en op schooldagen 

aanwezig is. 

 

Na het opslaan van de melding, ontvangt de ouder een mail ter bevestiging. 

 

Alleen ouder(s)/verzorger(s) kunnen een afwezigheidsmelding doen via SOMtoday. 

Leerlingen, ook als zij 18+ zijn, kunnen dit niet. Zij moeten de ziekmelding telefonisch of via de verzuim-mail 

doen. Zie de informatie over verzuim op onze website. 

 

Voor aanvragen Bijzonder Verlof is een aparte procedure en formulier, zie onze website. 

 

Vragen mogen naar (hierbij altijd leerling naam en klas vermelden): 

verzuimns@scalacollege.nl 

verzuimdia@scalacollege.nl 

verzuimsac@scalacollege.nl 

 

Melden via de SOMtoday ouder-app 

 

Download de SOMtoday ouder-app in de appstore. Als u de app al heeft is verversen nodig, of opnieuw 

downloaden. In de app zit niet dezelfde functionaliteit als in de harddesk/computer versie. 

De mogelijkheid voor absent melden is wel beschikbaar in de ouderapp. 

 

Als u in de SOM app bent, staan rechtsonder een aantal puntje en de optie “Meer” 

Klik op Meer, kies dan voor de mogelijkheid Absent melden, de overige stappen zijn vergelijkbaar (visueel 

wel aangepast) aan de eerder vermelde stappen. 

 

Scherm in de ouder-app, klik op Meer:   Scherm bij Meer: ga naar Absent melden > 

 
 

 

NB. 

Er kan geen absentie gemeld worden via het account van een leerling! 
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