Dit kun je van
Somtoday
verwachten.

Eerlijk prijsbeleid

Open om te koppelen

Somtoday is een zeer compleet en hoogwaardig leerlinginformatiesysteem. Wij vinden

Wij vinden het belangrijk dat je als school keuzevrijheid behoudt. Somtoday staat open

het belangrijk om Somtoday voor jouw school aan te bieden tegen een eerlijk tarief.

voor koppelingen met alle mogelijke applicaties die gebruikt worden in het voortgezet

Somtoday indexeert dan ook jaarlijks met de CPI-indexering. Dit is binnen de SLA

onderwijs. Daarin zijn we uniek. Samenwerken met anderen is essentieel om iedere

vastgelegd, zodat je precies weet waar je aan toe bent.

school tot zijn recht te laten komen binnen Somtoday. We bieden onder andere een
officiële samenwerking met gevestigde partijen als Zermelo, CumLaude, WIS, Simulise,
Apprentice, ThiemeMeulenhoff, Malmberg, Learnbeat, Noordhoff, RTTI Online,
LessonUp en Woots. In totaal hebben we meer dan 200 koppelpartners.

Samenwerken: graag

Somtoday is onafhankelijk en we werken graag samen. Sterker nog: we zien
gezamenlijk optrekken en samenwerken met scholen en partners als een voorwaarde
voor beter onderwijs. Daarom staan we continu in contact met onze gebruikers:
•

Een vaste relatiebeheerder bezoekt je minstens twee keer per jaar om te horen hoe
het gaat.

•

Via het ideeënbord kunnen gebruikers (medewerkers) actief meedenken over de
ontwikkeling van Somtoday.

•

Onze gebruikersvereniging SamenSom is een actieve sparringspartner om wensen

Somtoday ideeënbord. Hier kunnen gebruikers ideeën toevoegen of stemmen op al toegevoegde
ideeën van andere gebruikers. Via de andere tabbladen is inzichtelijk welke nieuwe functionaliteit we
gepland hebben en wat er onlangs gelanceerd is.

en ideeën te bespreken en samen de koers te bepalen.
•

Gebruikerstests geven ons waardevolle inzichten om nieuw ontwikkelde
functionaliteit goed aan te laten sluiten bij gebruikers.

Leestip:
Product Owner Egbert vertelt hoe hij gebruikers betrekt bij
de ontwikkeling van Somtoday.

Wat brengt Somtoday
ons als school?

Gebruiksvriendelijkheid &
gebruiksgestuurde ontwikkeling
Somtoday signaleert, geeft inzicht in leerontwikkeling en minimaliseert administratieve
lasten. Zo houd je tijd over voor goed onderwijs.

Volledig webbased
Somtoday is volledig webbased (100% SaaS) en voor alle gebruikers 24/7 beschikbaar.

Enkele voordelen van Somtoday:
•

organisatie te spreiden en het invoeren, beheren en bewaken van het PTA neer te

Daarnaast hebben alle gebruikers altijd maar één account. Door in de autorisatie
meerdere rollen aan een persoon te koppelen, stapelen de rechten zich. Daarmee
heeft deze ene medewerker na inloggen direct alle toegekende functies tot zijn

leggen bij de juiste medewerkers binnen de school.
•

In de examenjaren werken we met met cohorten, waardoor PTA-cijfers behaald
in bijvoorbeeld 4 Havo automatisch meegaan naar 5 Havo. Dit hoef je dus niet

beschikking. Wisselen tussen functies en/of rollen (zoals bij Magister) is dan ook niet

allemaal handmatig over te zetten. Dit is een groot pluspunt ten opzichte van

nodig. Eén inlog volstaat om direct aan de slag te gaan.
De autorisatie van Somtoday is op vestigingsniveau fijnmazig te regelen: indien

De PTA-functionaliteit maakt het mogelijk om de verantwoordelijkheden in de

Magister. Het bespaart veel tijd.
•

Dashboarding voor onder meer examens, jaarovergang, BRON, afwezigheid
en KWT. Alles in één oogopslag inzichtelijk. Het systeem geeft direct aan als er

wenselijk kan iedere vestiging zijn eigen autorisatiegroepen definiëren en van rechten

belangrijke gegevens op basis van de wetgeving niet in orde zijn of missen. De

voorzien.

controleresultaten van de verschillende dashboard zijn contextgestuurd, waardoor
je benodigde correcties direct met een klik kan doorvoeren. Dit geeft de gebruiker

Somtoday is volledig AVG-proof en je krijgt op basis van de ingebouwde wet- en

ten opzichte van Magister in dit soort belangrijke processen veel meer inzicht en

regelgeving signalen waar je bij moet sturen.

overzicht en de bevestiging ‘in control’ te zijn.
•

Het volgen van een vak op hoger niveau kun je eenvoudig op leerlingniveau
instellen.

•

Enkele voordelen van Somtoday
•

Één account, één omgeving

•

Volledig SaaS; beschikbaar op alle browsers en devices

•

Uitgebreide autorisatiestructuur, indien wenselijk per vestiging in te richten

•

Rechten zijn stapelbaar

•

Een ‘inloggen als’-functionaliteit, waarmee de applicatiebeheerder kan meekijken

Het registreren van een vak op hoger niveau / afwijkend leerjaar is met vier clicks
geregeld, inclusief het automatisch klaarzetten van het relevante PTA.

met medewerkers die vastlopen en zien wat er aan de hand is
•

Volledig AVG-proof

Leerling uit 3 Havo volgt natuurkunde op Vwo 3 niveau en scheikunde op Havo 4 niveau.

2. Contactmomenten
Bij de contactmomenten-functionaliteit stuur je een boodschap naar de mailbox

Communicatie

van de geadresseerde(n), dit is dus buiten Somtoday. Dit wordt vooral vaak gebruikt
voor communicatie tussen school en ouders. Je kunt via een gepersonaliseerde
mail (beste ouders van ROEPNAAM ACHTERNAAM) een groep mensen
bereiken. Daarnaast is het inzichtelijk of de mails goed zijn aangekomen bij de

We krijgen vaak vragen over de mogelijkheden voor communicatie vanuit Somtoday.

geadresseerden en wordt de verstuurde correspondentie gelogd bij de individuele

We bieden hiervoor twee mogelijkheden.

leerlingen, zodat je dit altijd terug kunt vinden.

1. Berichten

Deze functionaliteit wordt vaak gebruikt bij de absentieregistratie (bijvoorbeeld:

Bij de berichtenfunctionaliteit verstuur je een boodschap binnen de Somtoday-

leerling was drie keer te laat en ouders krijgen nu een standaard brief). Door

omgeving. Een leerling krijgt hiervan (indien zo ingesteld door gebruiker) een

gebruik te maken van eenmalig zelf aangemaakte templates, bespaar je veel tijd.

melding via een pushnotificatie. Je kunt een bericht sturen naar een persoon/
personen of naar een groep/groepen, bijvoorbeeld aan de ouders van leerlingen
van 1b of alle leerlingen van Havo 5. Je kunt ook een bijlage aan het bericht
toevoegen.

Het versturen van een contactmoment (eventueel met mailmerge).

Berichtenfunctionaliteit binnen Somtoday. Docent Smit heeft een bericht gestuurd aan leerling Dave.

Somtoday Connect

Met ruim 200 koppelingen is Somtoday de beste vriend van andere oplossingen.
Om zicht te houden op het gebruik van de gekoppelde applicaties, is er Somtoday
Connect. Somtoday Connect is ontwikkeld in samenwerking met alle grote uitgeverijen
en is uniek. Somtoday Connect bevat een dashboard dat de activatiegraad en het
gebruik van digitale leermiddelen in de school toont en zorgt ook voor inzicht in
de datastromen van gekoppelde applicaties. Dus welke applicaties zijn er aan onze
database gekoppeld en welke informatie halen ze hier uit? Zo behoud je grip en kun je
actief monitoren en sturen op digitaal onderwijs.
Aantal uitgelichte koppelvlakken:
•

Koppeling met Untis

•

Dynamische koppeling met Zermelo
•

Na het publiceren van een roosterwijziging in Zermelo is deze meteen zichtbaar

Somtoday Connect: inzicht in de activatiegraad en het gebruik van digitaal lesmateriaal.

in Somtoday. Hier hoeft de roostermaker geen extra handelingen meer voor
te doen. Daarnaast kun je prognoses die gemaakt worden in Zermelo via een
export/import in Somtoday inlezen.
•

Veel scholen maken gebruik van keuzewerktijd en Zermelo. We vinden het
belangrijk scholen hierin te ondersteunen. Zermelo en Somtoday hebben
daarom samen een koppeling gebouwd waarmee je als medewerker in
Zermelo continu live inzicht hebt in de keuze-activiteiten die leerlingen in
Somtoday maken. De leerlingen kunnen via Somtoday hun KWT-lessen kiezen
die in Zermelo door de roostermaker zijn klaargezet. Somtoday haalt de KWTlessen realtime op uit Zermelo en biedt deze aan de leerling aan. Vervolgens
stuurt Somtoday de keuze van de leerling rechtstreeks naar Zermelo, zodat de
coördinator/roostermaker direct kan zien voor welke lessen de leerlingen zich
inschrijven. Zo houd je grip op de KWT-lessen en krijgt de leerling vanuit één
omgeving, Somtoday, inzicht in alles rondom zijn schoolweek.

Somtoday Connect: inzicht in de activatie van de verschillende methodes van uitgevers.

Somtoday en het arrangeren
van lesmateriaal

Keuzewerktijd

Somtoday biedt vele integraties met leerplatformen en methodes. In officiële
Somtoday ondersteunt jouw school bij flexibel leren. Bijvoorbeeld met onze KWTmodule, waarin je leerlingen de regie geeft over hun leerproces. Tegelijkertijd krijg
je via het KWT-dashboard inzicht in keuzes, aanwezigheid en resultaat. Daarnaast
ondersteunt Somtoday flexibele leerroutes en flexibele roosters met afwijkende
lestijden.

samenwerking met de grote uitgevers en vele innovatieve startups biedt de
studiewijzer van Somtoday een arrangeertool waarmee je je vertrouwde digitale
lesmateriaal van de uitgever (of het leerplatform) eenvoudig voor leerlingen kunt
inplannen. Dit is handig en bespaart docenten veel tijd.
We bieden een leermiddelenintegratie met onder andere ThiemeMeulenhoff,
Malmberg, Learnbeat, LessonUp, RTTI online, Woots, Quayn, Simulise, Apprentice,
Leerlingbespreking, Kunskapsskolan, MrChadd en VO digitaal. De Noordhoff-integratie
volgt medio 2021.

KWT-dashboard.

Leermiddelenintegratie met ThiemeMeulenhoff.

Differentiëren binnen een studiewijzer. Op deze manier kun je leerlingen op maat lesstof of huiswerk
bieden, gekoppeld aan een lesmoment, week of periode.

Meer weten?
Wij komen graag langs om kennis te maken.
https://som.today/contact/
+31 (0)570 768 111

