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Hier gaan we het 
over hebben

Maatwerk & verzuim op orde

• Individuele afspraken in de agenda
• KWT
• ‘Veranderende’ lesuren in Somtoday
• Vakloze lesgroepen



Individuele afspraken
Stel je de volgende situatie voor:

Een leerling in 4 vwo doet een extra vak, maar dit vak wordt niet 
geroosterd. De leerling maakt met de docent afspraken.

Hoe houd je dan zicht op aan- en afwezigheid?

Een oplossingsrichting in Somtoday:

• Maak individuele afspraken tussen leerling(en) en docent aan 
met een ‘afspraaktype’ waarbij presentieregistratie wordt 
vastgelegd.



Individuele afspraken



Individuele afspraken



Heb je op jouw school te maken met een vorm 
van keuzewerktijd ?

Ga naar :

• http://www.menti.com
• Typ de volgende code: 

7 5   0 2   7 0



Resultaten: 
Heb je op jouw school te maken met een vorm 

van keuzewerktijd ?

https://www.mentimeter.com/s/22bf427cd44638dc7da27b104b38ad20/64d9b8d8afdc


Keuzewerktijd
Diverse aanpassingen hebben plaatsgevonden binnen de 
Keuzewerktijd module van Somtoday.

• meer flexibiliteit (reeds opgeleverd - start schooljaar)

• betere koppeling met Zermelo indien keuzewerktijd daar wordt 
afgehandeld. (reeds opgeleverd - release eind oktober)

• Dashboarding ‘Schrijft de leerling zich wel in voor keuzewerktijd 
en zo ja, doet hij dit wel voor de juiste vakken?’  
Verwachte oplevering januari 2020. 



Keuzewerktijd - dashboards



Keuzewerktijd



Heb je op jouw school te 
maken met veranderende 
lestijden ?

Ga naar :

• http://www.menti.com
• Typ de volgende code: 

3 1   7 5   0 2



Resultaten: Heb je op jouw 
school te maken met 
veranderende lestijden?

https://www.mentimeter.com/s/2a7143627165f5b3ae56d0f0a94b843d/d8639ed6a986


Vb. Het eerste lesuur op maandag is niet 

gelijk aan het 

eerste lesuur van dinsdag

Veranderende lestijden



Eén lestijdentabel in Somtoday



1 lestijdentabel geeft soms problemen
Roosterapplicatie geeft lesuren èn klokuren door.

Bij afwijkende tijden klopt de mapping van lesuren op 
klokuren niet meer.

Schermen in Somtoday houden niet altijd rekening met 
variërende lestijden.

Gevolgen voor:
● absentiemeldingen
● totaaloverzichten
● verzuimmeldingen



1 of 2 lesuren?

Knelpunt: Totaaltelling meldt 1 klokuur en 1 lesuur. Het aantal keer aanwezig is 2. 
Het jaaroverzicht suggereert echter 3 lessen aanwezig.



Voorstel wijziging Somtoday

• Lestijdentabel helemaal verwijderen

• “1e lesuur” is slechts een label

• Mapping lesuren/tijden: altijd uitgaan van het rooster

• Schermen aanpassen

• In overzichten en tellingen (leerplicht) met klokuren rekenen



Schermen met ‘lesuren’ in Somtoday



En op het gebied van verzuim...





Huidige situatie



Mogelijke 
nieuwe situatie

Weergave rooster gelijk aan
Somtoday Docent.

Tellingen in de vorm van klokuren en
aantal meldingen.

Tellingen alleen op basis van klokuren
(ook t.b.v. verzuimloket)



Vakloze lesgroepen



Vakloze lesgroepen



Inventarisatie
Prioriteer de volgende gewenste functionaliteiten

Verdeel de 100 punten onder de volgende items

• Ideeën rondom ‘loslaten ‘ van lesuren verder uitwerken
• Doorontwikkelen op keuzewerktijd
• Doorontwikkelen ‘verzuimloket’
• Mogelijkheid digitaal ‘ziek’-melden door ouders
• iets anders, namelijk ...

• Ga naar menti.com

• typ code:  22  14  25



Inventarisatie - resultaat

https://www.mentimeter.com/s/f865faea90b74b5d8f22dfcfc3d10ae9/4a157d05086b


Jouw vraag 
beantwoord



Onderwijs 
van morgen

Ultiem inzicht
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