Snelle handleiding raadplegen beschikbaar gestelde lesdocumenten
Deze snelle handleiding beschrijft hoe jij eenvoudig een of meerdere opdrachten die door jouw
docent(e) zijn klaargezet in Somtoday ELO kunt raadplegen.
1. open een internetpagina, ga naar https://elo-wartburg.somtoday.nl/ en log in met je
leerlingnummer en wachtwoord.
LET OP: Dit is niet hetzelfde wachtwoord waarmee je ook inlogt op je schoolaccount maar een
uniek wachtwoord voor de Somtoday ELO-omgeving. Dit wachtwoord heb je al een keer per mail
toegestuurd gekregen.
Als je de Somtoday app al hebt geïnstalleerd op je mobiel, dan heb je dat wachtwoord hiervoor
gebruikt. Als je dus een nieuw wachtwoord aanvraagt, dan zal ook in de app op je mobiel om dat
nieuwe wachtwoord worden gevraagd.
Wachtwoord vergeten? Vanaf pagina 2 en verder staat beschreven hoe je een nieuw wachtwoord
kunt opvragen.
Inloggen gelukt?
2. kies bovenin voor de optie [Vakken]
3. kies vervolgens aan de linkerkant het juiste vak waarvoor jouw docent(e) een document
heeft klaargezet.
Aan de rechterkant zie je één of meerdere documenten en één of meerdere verwijzingen naar het
internet staan.
Je kan dit document of de internetpagina openen door er op te klikken.
Veel succes ermee!

1. Ga naar https://elo-wartburg.somtoday.nl
2. Voer de naam van onze school in: Wartburg College en zet een vinkje bij: Gebruik deze school.
Als je het vinkje geplaatst hebt zal dit scherm op device waarop je momenteel werkt niet meer
verschijnen.

3. Log in met je leerlingnummer (= gebruikersnaam) en klik op: Inloggen

4. Voer je wachtwoord in.
Weet je jouw wachtwoord niet meer….? Klik dan op: Wachtwoord vergeten.
Let op: er wordt een mail gestuurd naar het mailadres van jouw wat bij Somtoday bekend is.
Dit kan je mailadres van school zijn, je privé-mailadres of het mailadres van je ouders.
Als je dit wilt controleren en of aanpassen ga dan naar https://leerling.wartburg.nl en kies
voor het tabblad Persoonlijk en vervolgens onderaan voor MijnGegevens.

5. Heb je een nieuw wachtwoord aangevraagd? Dan krijg je een mail van Somtoday. Hierin
staat een link die 24 uur geldig is waarmee je een nieuw wachtwoord kan aanvragen.

6. Als je op deze link geklikt hebt, krijg je daar ook nog een bevestiging van.

7. Ga naar je mailbox voor het zojuist verstuurde nieuwe wachtwoord.

8. Kopieer het nieuwe wachtwoord en ga terug naar Somtoday om in te loggen.

9. Nadat je bent ingelogd is het mogelijk om een eigen wachtwoord te maken.
Dit is niet verplicht, maar het is wel mogelijk. Volg het onderstaande stappenplan:
stap 1: Klik op je naam naast je profielfoto
stap 2: klik op Wijzig wachtwoord.

Zodra je op Wijzig wachtwoord hebt geklikt komt onderstaand scherm.
Je hebt hiervoor nog één keer het wachtwoord uit de mail nodig.

10. Download na bovenstaande stappenplan de App uit de Playstore of de Appstore op je
mobiel.
11. Log in met je gebruikersnaam en je wachtwoord of als je een nieuw wachtwoord gemaakt
hebt, met dit nieuwe wachtwoord.

Veel plezier met in de ELO en met de App van Somtoday.

