
    
 

Werkwijzer leerlingen 
Scholen dicht, onderwijs door! 

 
In deze werkwijzer vinden jullie korte uitleg over SOM en Office365. Beide systemen zijn voor jullie 

belangrijk om zo goed mogelijk vanuit thuis te werken. 

SOM is het systeem waar jullie alle werk kunnen vinden en wel op 2 manieren: 
1. Via huiswerk 
2. Via Studiewijzers 

 
SOM: via huiswerk 

 
Onder het tabblad “huiswerk” noteren de docenten het opgegeven werk. Door op het vak te klikken 

verschijnt rechts in het scherm meer uitleg over het huiswerk, eventuele bijlagen en als de docent 

dat aangeeft ook het inlevermoment. Deze manier zijn jullie al gewend. Hier werken we als school 

namelijk altijd al mee. (zie ook volgende afbeelding) 

Denk eraan dat je werk ook altijd inlevert!  

 



    
 

SOM: via studiewijzers 
De studiewijzers zijn voor velen misschien nog onbekend, maar wel heel handig. Ze worden daarom 
nu ook gebruikt. Deze zijn te vinden onder het tabblad “vakken”. Ook hier kom je bij de lesstof en 
eventuele bijlagen door op een vak te klikken. Voordeel van de studiewijzer is dat je ook terug kunt 
kijken naar eerdere lessen. Het materiaal blijft dus zichtbaar en toegankelijk voor je. 

 
In de studiewijzer vind je ook meteen je huiswerk. Het “potloodsymbooltje” geeft aan dat er 
huiswerk is. Het “papiersymbooltje” geeft aan dat er een studiewijzer is ingericht. Inlevermomenten 
zie je ook via de studiewijzer. 
 
Ook nu telt… gevraagd werk altijd inleveren! 
 
Office365 
In Office365 heb je toegang tot je schoolmail. Docenten geven per mail misschien feedback en wij als 
school gebruiken jouw schoolmail om je te voorzien van informatie. Check dus dagelijks je mail! 
Binnen Office365 kun je ook werken op je OneDrive. Hier kun je gemaakt werk opslaan voor jezelf. 
Tot slot kunnen we in Offfice365 gebruik maken van Teams. Docenten kunnen hiermee online lessen 
geven via videobellen. Docenten zullen dat kenbaar maken via SOM! 


