
 

Informatie SomToday, Zermelo en Office 365 
 

Op de Goudse Waarden wordt gebruik gemaakt van meerdere ICT systemen. Hieronder een 

beschrijving van de verschillende systemen en hun bijbehorende functie: 

➢ SomToday (Leerlingvolgsysteem) 

➢ Zermelo (Roosterprogramma) 

➢ Office 365 (schoolmail, bestanden, Teams) 

 

SomToday 
SomToday is het leerlingvolgsysteem. Hierin worden gegevens van leerlingen opgeslagen en 

kunnen docenten cijfers en huiswerk invoeren. Door leerlingen wordt SomToday gebruikt om 

de cijfers te raadplegen, het huiswerk te bekijken dat is opgegeven, om hun aanwezigheid te 

kunnen bekijken en om de digitale leermiddelen te openen. Als ouder kunt u ook inloggen om 

de cijfers, het huiswerk, het rooster en de aanwezigheid van uw kind te bekijken. Vanuit 

Zermelo wordt elk kwartier een synchronisatie uitgevoerd met SomToday en kunt u het rooster 

van uw kind vinden. Mocht u meerdere kinderen bij ons op school hebben dan kunt u binnen 

SomToday wisselen van kind. Om alle gegevens te bekijken gaat u naar de website: 

https://inloggen.somtoday.nl 

U krijgt dan het volgende scherm te zien: 

 

 

Afbeelding 1 

https://inloggen.somtoday.nl/


 

 

Vul bij de schoolnaam: CSG De Goudse Waarden in en klik op volgende. 

 

Afbeelding 2 

Vul bij gebruikersnaam het e-mailadres in dat u heeft doorgegeven bij school waar u alle mails 

van school binnenkrijgt. 

Vul bij wachtwoord het wachtwoord in dat u gekregen hebt via de mail. Als u het wachtwoord 

ooit hebt gewijzigd vult u het nieuwe wachtwoord hier in. Mocht u het wachtwoord niet meer 

weten dan kunt u in uw mailbox zoeken op ‘SomToday’. Kunt u  het wachtwoord helemaal niet 

meer vinden dan kunt u een mailtje sturen naar ict@degoudsewaarden.nl voor de aanvraag 

van een nieuw wachtwoord. 

Voor SomToday is ook een app beschikbaar voor de mobiele telefoon. Hiervoor moet u de app 

‘SomToday’ downloaden uit de Appstore of Playstore en inloggen. Hierin kunt u ook 

gemakkelijk wisselen tussen meerdere kinderen. 

Zermelo 
Binnen Zermelo vinden de leerlingen altijd een up-to-date lesrooster. Via Zermelo worden 

ook belangrijke mededelingen gedaan die belangrijk zijn voor de leerlingen. Bijvoorbeeld als 

de LO lessen door slecht weer binnen worden gegeven, dan verschijnt dit als mededeling in 

de Zermelo app. Voor ouders is het rooster beschikbaar in het ouderportaal van SomToday, 

maar als u het up-to-date rooster wilt zien of roosters wilt opzoeken dan kunt u de 

inloggegevens gebruiken van uw kind. Om het rooster te bekijken gaat u naar de website 

http://goudsewaarden.zportal.nl op uw telefoon of computer. 

Hier logt u in met de inloggegevens van uw kind:  

gebruikersnaam = leerlingnummer en het wachtwoord van uw kind 

Wanneer u bent ingelogd, kiest u voor de optie ‘WebAapp’ om het persoonlijke rooster te zien van 

uw kind. Wanneer u bent ingelogd op uw telefoon kiest u voor de ‘WebApp’ (zie afbeelding 1) en 

kunt u een bladwijzer plaatsen op uw homescreen (zie afbeelding 2 en 3 → Iphone) of  kies voor 

het installeren van de WebApp (Android). Om het rooster van meerdere kinderen te zien moet u 

voor elk kind apart inloggen, dus wij adviseren om het rooster bekijken via SomToday.  

 

mailto:ict@degoudsewaarden.nl
http://goudsewaarden.zportal.nl/


 

Office 365 
Alle leerlingen en personeelsleden op de Goudse Waarden werken met Office 365 van 

Microsoft. Binnen Office 365 hebben leerlingen toegang tot alle applicaties van Office zoals 

Word, Excel, PowerPoint en Outlook. Outlook wordt gebruikt voor de schoolmail. Alle 

belangrijke informatie wordt verstuurd naar de leerlingen via hun schoolmail. 

Binnen Office 365 hebben de leerlingen toegang tot hun persoonlijke online Cloudopslag 

genaamd OneDrive. Alle bestanden die leerlingen maken zoals verslagen, presentaties etc. 

kunnen hier online worden opgeslagen. Vanuit OneDrive kunnen leerlingen ook bestanden 

met elkaar delen en eventueel samenwerken in een document. Zo kunnen meerdere leerlingen 

samenwerken aan een opdracht in hetzelfde document. 

Binnen Office 365 hebben leerlingen ook toegang tot Microsoft Teams. Dit een platform van 

Microsoft waar leerlingen en docenten met elkaar kunnen samenwerken. Binnen dit 

programma kunnen leerlingen en personeel elkaar berichten sturen via de chatfunctie, kunnen 

docenten bestanden delen met de hele klas en kunnen er opdrachten worden klaargezet en 

ingeleverd. Binnen Teams is het ook mogelijk om te videobellen. Ook ouderavonden en de 

oudercontactavonden kunnen worden georganiseerd via Teams. 

Alle leden van onze organisatie kunnen vanuit Office 365 ook het Officepakket installeren op 

maximaal 5 apparaten. Via de website http://office.com kunnen leerlingen inloggen met hun 

leerlingnummer@dgwcloud.nl en het wachtwoord dat zij hebben aangemaakt. Vervolgens 

kunnen zijn op de knop ‘Office installeren’ (zie afbeelding 6) klikken en dan worden alle office 

programma lokaal op de laptop geïnstalleerd. Dit kan voor zowel Windows als Mac OSx.

Afbeelding 3 

 

http://office.com/
mailto:leerlingnummer@dgwcloud.nl

