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SOM-TODAY OUDERPORTAL 

Uit het overleg met de OuderKlankbordGroep kwam het verzoek de ouders meer te informeren over 
het leerlingvolgsysteem SOM TODAY. 
 
Binnenkort ontvangt u op uw emailadres een mail van school met daarin een inlognaam en 
wachtwoord.  
 

Hiermee kunt u inloggen op https://somtoday.nl  
Selecteer Berg en Boschschool-Bilthoven ook al zit uw kind in Houten op school. 
Uw inlognaam is gelijk aan uw emailadres. Het is aan te bevelen het ontvangen wachtwoord via 
Kopieren in het inlogscherm te Plakken en daarna het wachtwoord in een eenvoudiger te onthouden 
wachtwoord te veranderen. (Zie hieronder)  
 
Na het inloggen verschijnt het SOM-TODAY startscherm met een zestal tabbladen. 
Hieronder worden de tabbladen van SOM TODAY uitgelegd. 

 

In de blauwe balk vindt u: 
NAAM: Hier kunnen de gegevens gecontroleerd en het wachtwoord veranderd worden. 
BERICHTEN: Hier staan door school verzonden berichten. (alleen voor leerlingen zichtbaar) 

Het gele  rondje  geeft het aantal ongelezen berichten aan. 
 

 

NIEUWS De behaalde resultaten worden als melding weergegeven en door school verzonden 
berichten worden getoond. 
 

https://somtoday.nl/


 

ROOSTER: toont het basisrooster. Niet de dagelijkse roosterwijzigingen. Die staan op de website. 

Rode stip   betekent TOETS.  

Een gele stip met potlood  betekent een dat er huiswerk is opgegeven. 
 
 

 

HUISWERK: Toont het huiswerk in een week.  

Rode stip   betekent TOETS.  

 

 



 

CIJFERS toont de cijfers die voor de verschillende vakken behaald zijn. 

 

VAKKEN: Hier vindt u de studiewijzers/planners/huiswerk voor de verschillende vakken.  

Een gele stip met potlood  betekent een dat er huiswerk is opgegeven. 

Een gele stip met blad  betekent een dat er een studiewijzer. 
 

 

AFWEZIGHEID: Hier kunt u de absentiemeldingen van uw kind bekijken. 



Het voordeel van dit systeem is dat u vrijwel overal op “door kunt klikken”. Ik nodig u uit dit te doen 

om ook alle achterliggende informatie te zien. 

Mocht u nog vragen hebben of wilt u een tweede account dan kunt u contact opnemen met 

som@bergenbosch-school.nl  

Vriendelijke groet, 

R. de Swart (Bilthoven 
B. Stouten (Houten) 

mailto:som@bergenbosch-school.nl

