
Schoolagenda tonen in Android: 
 

Vereisten. 

 Een Google Account die je wil gebruiken op je smartphone.  

Instructies: Deel 1. Een Google Account toevoegen op je smartphone. 

Je kan een bestaande Google Account gebruiken, ofwel een volledig nieuwe Google Account aanmaken 
op je smartphone. 

 Ofwel gebruik je een bestaande Google Account op je smartphone:  
1. Druk op de linker knop onderaan op je smartphone. 
2. Selecteer "Instellingen". 
3. Scroll naar beneden totdat in de linker kolom de titel "Accounts" verschijnt. 
4. Drop op de knop "+ Account toevoegen". Het scherm "Account toevoegen verschijnt". 
5. Druk op het lijntje "Google". Het scherm "Google-account toevoegen" verschijnt. 
6. Druk op de knop "Bestaand". Het scherm "Aanmelden" verschijnt. 
7. Vul de velden Email en Wachtwoord in. Druk dan op de knop ">Verder". 
8. Vervolledig de procedure om je bestaande Google Account toe te voegen. 

 

 Ofwel maak je een nieuwe Google Account aan op je smartphone:  
1. Druk op de linker knop onderaan op je smartphone. 
2. Selecteer "Instellingen". 
3. Scroll naar beneden totdat in de linker kolom de titel "Accounts" verschijnt. 
4. Druk op de knop "+ Account toevoegen". Het scherm "Account toevoegen verschijnt". 
5. Druk op het lijntje "Google". Het scherm "Google-account toevoegen" verschijnt. 
6. Druk op de knop "Nieuw". Het scherm "Uw naam" verschijnt. 
7. Vul je voornaam en achternaam in. Druk dan op de knop ">Verder". Het scherm 

"Gebruikersnaam kiezen" verschijnt. 
8. Vul je nieuw email adres in. Druk dan op de knop ">Verder". Het scherm "Wachtwoord 

instellen" verschijnt. 
9. Vul je nieuwe wachtwoord in. Druk dan op de knop ">Verder". 
10. Vervolledig de procedure om je nieuwe Google Account aan te maken. 

  



Instructies: Deel 2 (op je desktop). 

Tip: Deel 2 doe je best op een desktop, e.g. een toestel met een ietwat groter scherm dan een 
gemiddelde smartphone. 

1. Klik hier om de datums toe te voegen aan jouw eigen Google Agenda: 
https://www.google.com/calendar/render?cid=gbs.mollem@gmail.com  
(meld je aan met je Google Account als het systeem erom vraagt). 

2. Een speciale Agenda wordt geopend. Er komt een dialoogvenster tevoorschijn met de titel "Wil 
je deze agenda toevoegen?". 

3. Klik hierin op de knop "Ja, deze agenda toevoegen".  

Instructies: Deel 3 (op je smartphone). 

1. Installeer de Google Agenda app op je toestel via de Google Playstore.  
(indien dit nog niet gebeurd is). 

2. Start de "Agenda app". 
3. Druk op de linkerknop onderaan op je smartphone. 
4. Selecteer "Agenda's". De lijst van jouw Google Account(s) wordt getoond. 
5. Druk op de knop "Agenda's om te synchroniseren" onderaan op het scherm. 
6. Scroll in het scherm totdat je jouw Google Account ziet. 
7. Verifieer dat het lijntje "Gbs Mollem..." is aangevinkt. 
8. Druk op de knop "OK" om verder te gaan. 
9. Druk op de rechterknop (de "Back" button) onderaan op je smartphone om terug te gaan naar je 

Agenda. 
10. Klaar! 
11. Je zal zien dat de juiste dagen zijn ingevuld.  

 

 

https://www.google.com/calendar/render?cid=gbs.mollem@gmail.com
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.calendar&hl=nl

