
Hoe meldt u uw kind absent? 

U kunt de afwezigheid van uw kind melden via zowel de Somtoday-app op de telefoon als 

Somtoday op uw computer of laptop. Vriendelijk verzoek absentie voor kortdurend verlof 

waar mogelijk minimaal twee dagen voor de absentiedatum te boeken. Ziekmeldingen 

ontvangen we graag voor 8 uur ’s ochtends.  

Mogelijke redenen zijn: ziek, bezoek arts/specialist en uitvaart. Bezoek aan een tandarts 

of orthodontist zien we als bezoek arts/specialist. 

Als de optie “ziek” wordt gebruikt, wilt u dan de einddatum leegmaken? 

 

 

 

In de app op uw telefoon werkt het als volgt (zie het plaatje hieronder) 

 

• Open de app; 

• Klik in het menu onder aan het scherm op de drie puntjes (‘Meer’); 

• Klik op “Absent melden”; 

• Selecteer de reden van absentie en de periode. Als de juiste reden er niet bij staat 

vragen wij u de absentie alsnog schriftelijk aan te vragen. Gaat het om dezelfde dag, 

dan ontvangen we de melding graag telefonisch. 

• Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld; 

• Sluit af door te klikken op: 

  
 

 

 

 



 

In de Somtoday-omgeving op uw computer werkt het als volgt (zie het plaatje 

hieronder) 

 

• Log in bij Somtoday met uw gebruikersnaam en wachtwoord; 

• Ga naar het tabblad ‘Afwezigheid’; 

• Kies de optie ‘[naam kind] absent melden’; 

• Selecteer in de rechterkolom de reden van absentie en de periode. Als de juiste reden 

er niet bij staat vragen wij u de absentie alsnog schriftelijk, of, als het om dezelfde 

dag gaat, via de mail (infopuntmp@veluwscollege.nl) aan te vragen; 

• Licht desgewenst de absentie nader toe in het opmerkingenveld; 

• Sluit af door te klikken op ‘Opslaan’. 

 

 
 
 

Wat gebeurt er na uw melding? 

Direct nadat u uw kind absent hebt gemeld, ontvangt u automatisch een e-mail ter 

bevestiging (op het e-mailadres dat wij van u hebben). U kunt dit bericht niet 

beantwoorden.  

De melding wordt door het Infopunt verder afgehandeld. Mochten er vragen zijn over de 

melding, dan nemen wij contact op met u of uw kind. 

Behalve via deze melding kunt u de absentie van uw kind ook terugvinden in Somtoday 

(via het tabblad of het menu-item ‘Afwezigheid’). 

 

Kan een kind zichzelf ziekmelden? 

Aangezien onze leerlingen nog geen 18 jaar zijn kunt alleen u als ouder uw kind  

ziek melden. Ziekmeldingen kunnen daarom alleen vanaf het account van één van  

de ouder(s)/verzorger(s) en niet vanaf het account van leerlingen. 

 

Hoe meldt u uw kind beter? 

Als uw kind verzuimt vanwege ziekte, is het belangrijk dat u het ook meldt als uw  

kind weer beter is. Dat kan helaas niet via Somtoday. Daarvoor geeft u uw kind, 

een briefje mee om in te leveren bij het Infopunt. 

U mag ook een mail sturen naar infopuntmp@veluwscollege.nl. 

 

Hebt u vragen? 

Hebt u naar aanleiding van dit bericht vragen of opmerkingen, dan kunt u contact  

opnemen met het Infopunt via het e-mailadres infopuntmp@veluwscollege.nl. 
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