
Inschrijven voor een TTT-blok 
 

Hierbij de spelregels rond de TTT-blokken: 

- TTT is altijd het 8e & 9e uur.  

- Als je bent ingeschreven ben je ook verplicht om te komen. De absentie wordt net als bij een 

gewone les bijgehouden.  

- Je krijgt 2 stempels voor een TTT, mits je goed hebt meegedaan. 

- Een TTT periode duurt ongeveer 6 weken.   

- Inschrijven kan alleen op dagen dat het voor jou beschikbaar is. Op de dagen dat je bv 

huiswerktijd hebt kan je niet inschrijven, want die zijn verplicht en gaan voor. Ook vaktijd 

gaat voor. Als je voor een vak extra ondersteuning nodig hebt en dat staat op een dag dat je 

daarnaartoe wil/moet, kan je dus niet inschrijven op een TTT van die dag. 

- Je kan per TTT-periode maximaal voor 1 TTT inschrijven. 

- Er is een maximaal aantal leerlingen per TTT dat kan inschrijven. Als het vol is verdwijnt deze 

TTT uit de keuzemogelijkheden. Als een TTT vol zit kan je het een volgende ronde voor die 

TTT nog eens proberen.  

- Er is een tijdsblok om in te schrijven. Daarvoor en daarna lukt het niet, dus wees attent als je 

naar een TTT wil.  

- Er kan niet geruild worden als je ingeschreven hebt.  

 

Hoe moet ik inschrijven? 
 

- Je kan alleen via de website van Somtoday inschrijven, niet via de app.  

-  Log in op Somtoday.  

-  Klik op het tabblad “Rooster”.    

 

 

-  Ga rechtsboven naar de juiste week  

   

 

- Scrol naar beneden naar het  

 8e en 9e uur. Je ziet nu de plaatsen 

 waar TTT opties voor jou zijn.  

 

 

 

 

-  

  



Zoek de voor jou juiste TTT en klik het 

 blauwe tekstje aan.  Bij “Details” is  

meer te vinden over de TTT. Je ziet ook 

het aantal beschikbare plaatsen.  

 

 

 

 

Vink aan, klik buiten dit kader 

 en je bent ingeschreven. 

 

- In het scherm is je gekozen blok nu blauw gevuld.  

- De andere opties zijn verdwenen 

- Je gekozen TTT is bij alle weken binnen de  

 periode blauw, als teken dat je bent ingeschreven. 

 

 
 

 

 

 

 

Veel plezier 


