INLOGGEN SOMTODAY ELO via website of met app via mobiel of tablet.
Inloggen via de website
LET OP: Om in te kunnen loggen moet uw e-mailadres op school bekend zijn.
Wanneer er geen e-mailadres aan school is doorgegeven, kan dit alsnog via de leerlingenadministratie:
info@canisius.nl
1. Ga naar www.canisius.nl via/ ouders / SOMtodayELO)
of bovenin de site via SOMtodayELO -> https://canisius.somtoday.nl/?cid=3

U moet hierbij gebruik maken van één van de volgende browsers: Firefox 30, Internet Explorer 10, Chrome 4,
Safari 5, (lagere versies worden niet ondersteund).
2. Voer uw gebruikersnaam (e-mailadres van ouder) en het wachtwoord in.
Bent u uw wachtwoord vergeten, klik dan op ‘wachtwoord vergeten’ en volg de stappen.
Tip: plaats bovenstaande url (verwijzing naar SOMtoDayELO) bij uw Favorieten.
Vervolgens ziet u het volgende scherm met 4 tabbladen.

Hebt u meerdere kinderen op school, dan ziet u direct de keuzemogelijkheid voor één van uw kinderen.
Via het pijltje kunt u switchen tussen uw andere kinderen op onze school.
Mijn profiel: hier kunt u uw wachtwoord aanpassen.
Berichten: Hier kunt u o.a. de lijst met docentgegevens (tel.nrs/emailadressen) vinden.
Nieuws: hierin worden de laatste cijferwijzigingen vermeld.
Cijfers: toetscijfers en de afgeronde (R) en de afgeronde (r) rapportcijfers. In de examenklassen ook de SE-cijfers

Vakken: spreekt voor zich

Afwezigheid: hier vindt u de laatste meldingen die u hebt doorgegeven, de afwezigheidsconstateringen die door
de docenten zijn gedaan en evt. maatregelen betreffende telaatkomen.
Deze opties kunt u tonen/verbergen in het gele balkje.

Inloggen met app via uw mobiel of tablet:
De app ‘SOMtoday’ is op dit moment beschikbaar in de stores van de mobiele platforms: Android en Apple iOS.
Met de zoekterm ‘somtoday’ kunt u de app vinden.
Om de app te installeren vanuit deze stores kan de normale installatie instructie gevolgd worden. Er worden
tijdens de installatie geen extra vragen gesteld.

Na installatie kan de app

opgestart worden. Het scherm om

in te loggen verschijnt:
Vul de gevraagde gegevens in:
1. gebruikersnaam (het e-mailadres van ouders)
2. wachtwoord (reeds bekend of via ‘wachtwoord vergeten’)
3. selecteer in het onderste vakje ‘Canisius’

U ziet vervolgens de volgende schermen:
Het rooster is nog niet volledig te koppelen aan Som, dus dit zal
nog via de gebruikelijke kanalen op te vragen zijn.
Het huiswerk wordt ook niet via Som geregeld.
Deze twee schermen dient u wel steeds via OK weg te klikken.

Vervolgens komt u in het scherm van de cijfers:

U ziet hier de meest recente cijfers met vermelding van de toetscode.
R13/E13 zijn de wegingen voor resp. het voortgangs- en examendossier, en de
datum van invoer door de docent.

