
 

 Digitale jaaragenda 
Stappenplan voor leerlingen 

 

1. Ga in je browser naar http://calendar.google.com  

2. Log, indien gevraagd, in met je SOMU-account gegevens 

3. Je komt nu in het beginscherm van Google Calendar (Agenda). Je ziet links onderaan 

dat er een agenda met je gedeeld is. Deze agenda heet Jaaragenda Horn. Indien je daar 

meer agenda's ziet staan dan zijn deze waarschijnlijk door een docent via Google 

Classroom met je gedeeld. Je kunt de zichtbaarheid van de agenda's wijzigen door het 

vinkje voor de naam aan of uit te zetten.  

 

 

 

http://calendar.google.com/
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Wijzigen weergave tijd 

Je kunt in dit scherm ook klikken op Instellingen (tandwiel). Je kunt hier de weergave 

van de tijd wijzigen indien je nu de Amerikaanse notatie van tijd ziet (bijvoorbeeld 

9.00pm in plaats van 21:00 uur). Je doet dit door op Instellingen te klikken en daarna de 

tijdnotatie te wijzigen. 
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Overigens kun je hier ook een aantal andere zaken activeren zoals het weergeven van 

weeknummers. Onderstaande instellingen zijn aanbevolen. 
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Wist je dat? 

● Je met je SOMU-account een onbeperkte hoeveelheid opslagruimte kunt 

gebruiken? Natuurlijk gebruiken we hier wel een fair-use-policy, verstandig en 

verantwoord gebruiken dus. Waarom zou je nog USB-sticks, Dropbox, Box of een 

andere opslagmethode gebruiken? Inloggen in je account en je kunt altijd overal 

op elke apparaat bij je documenten, bijlagen of e-mail.  

 

● Je de "wafel"  overal binnen je Google-omgeving tegenkomt? Via deze 

"wafel" kun je direct naar je mail, documenten, spreadsheets, presentaties, 

zelfgemaakte websites, opslag (Drive) en nog veel meer! 
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● Je kunt deze agenda ook synchroniseren met je telefoon of iPad. Op een iPad 

of iPhone moet je dan aangeven dat de agenda ook naar de iPad of iPhone 

gesynchroniseerd moet worden. Ga daarvoor op jouw iPhone of iPad naar Safari, 

zorg ervoor dat je ingelogt bent met je SOMU-account en ga dan naar 

https://www.google.com/calendar/syncselect. Bij gedeelde agenda's kun je dan 

aanvinken dat de Jaaragenda gesynchroniseerd moet worden. Vergeet niet 

rechtsonder op "Opslaan" te klikken. Je ziet de agenda nu op je iPhone / iPad. 

● Google Calendar ook als app te downloaden is voor iOS en Android? Handig op je 

telefoon! 

 
onderdeel van 

 

 

 

 

https://www.google.com/calendar/syncselect

