HULPKAART SMARTSCHOOL

KALENDER OP JE SMARTPHONE
De leerlingenkalender in Smartschool is gedeeld met alle ouders. Zo kunnen jullie altijd terugvinden
welke activiteiten er op de planning staan. Je smartphone gebruik je momenteel al voor zo veel,
misschien ook al voor de Smartschool APP. Dan heb je wellicht gemerkt dat de kalender niet
zichtbaar is vanuit de app. De school wil hiervoor een omweg aanbieden om toch de agenda
zichtbaar te maken op je smartphone. Hier hangen echter enkele voorwaarden aan vast.
- Je dient in het bezit te zijn van een Google account. Dit kan je gratis aanmaken.
- Je zal de app Google Agenda moeten installeren op je smartphone. De agenda werkt niet op de
standaard agenda applicatie van iPhone.

Meld aan op je Google account via een computer
Meld je aan met je Google account via een computer. Zo kan je onze kalender toevoegen aan de
agendatoepassing van Google.

Kalender op je smartphone

Open de Agenda toepassing van Google.
Klik in de linker kolom naast De agenda van iemand anders op het plusteken en kies voor Via URL.
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Kopieer onderstaande link. Deze legt de verbinding met de kalender van Smartschool.
https://lettertrein.smartschool.be/modules/Calendar/deepLink.php?var2=8ded99358576701d89d0b
b05075534d38b523d5e4f71f5bf6cc65befca7dc3de
Plak de link in het venster dat zich heeft geopend.

Kies voor Agenda toevoegen.
Aan de linker kant zie je dat er een agenda is bijgekomen namelijk Schoolkalender.

Kalender op je smartphone

Hij is ook zichtbaar in je agenda.
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De Google Agenda app toevoegen
Ga op je smartphone naar de Appstore of playstore en download Google Agenda app.

Voeg jouw Google account toe aan de Agenda app.
Je kan de agenda Schoolkalender nu zien op je smartphone.

Opmerkingen

Kalender op je smartphone

Enkel in de Google Agenda app kunnen de URL agenda’s die je aan je account hebt toegevoegd
getoond worden. Vaak is de standaard applicatie voor agenda’s hier niet toe in staat.
Als iPhone gebruiker kan je via de Smartschool app een abonnement nemen op bepaalde agenda’s.
Die van de Schoolkalender staat er niet tussen omdat je geen eigenaar van de agenda bent. Ook
iPhone gebruikers zullen het op deze manier moeten doen.
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