
 



 

Kopieer de iCal link met rechtermuisknop op het iCal logo 



  

Kopieer en plak  zie ‘URL toevoegen per apparaat en account’ via de onderstaande beschrijvingen. 

 

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics  

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics


Agenda toevoegen aan iPhone 

In het kort 

Voer de url: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics   

toe aan instellingen - email - accounts –  
voeg account toe - anders - voeg agenda abonnement toe – server 
Als je de link download, zal er een kopie van de agenda toegevoegd worden.  
Deze kan niet extern beheerd worden. Voeg daarom de URL op deze wijze toe. 

Uitgebreid  

 

 Kies Instellingen 

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
https://sites.google.com/site/skolgmr/agenda/agenda-toevoegen-aan-iphone/IMG_2105.PNG?attredirects=0


 

 Scroll naar onder en kies E-mail, contacten, agenda's 

 

 Kies Voeg account toe 

https://sites.google.com/site/skolgmr/agenda/agenda-toevoegen-aan-iphone/IMG_2107.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/skolgmr/agenda/agenda-toevoegen-aan-iphone/IMG_2108.PNG?attredirects=0


 

 Scroll naar onder en kies Anders 

 

Kies Voeg agenda-abonnement toe 

https://sites.google.com/site/skolgmr/agenda/agenda-toevoegen-aan-iphone/IMG_2109.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/skolgmr/agenda/agenda-toevoegen-aan-iphone/IMG_2110.PNG?attredirects=0


 

Vul bij Server in: 

 

https://www.google.com/calendar/ical/skol.gmr%40gmail.com/public/basic.ics 

 

en kies Volgende 

 

Verander bij Beschrijving eventueel 'skol.gmr@gmail.com' in ‘Harmonie’   

https://www.google.com/calendar/ical/skol.gmr%40gmail.com/public/basic.ics
https://sites.google.com/site/skolgmr/agenda/agenda-toevoegen-aan-iphone/IMG_2111.PNG?attredirects=0
https://sites.google.com/site/skolgmr/agenda/agenda-toevoegen-aan-iphone/IMG_2124.PNG?attredirects=0


 

U bent klaar. In de agenda op uw iPhone is nu de agenda van de Harmonie ook  

te zien. 

 

 

 

  



 

Ga naar je outlook email op internet. www.outlook.com  

En log in. 

Klik op de ::  

Daarna op AGENDA 

 

http://www.outlook.com/


 

Klik op Agenda’s ontdekken 

 



  

Klik op Van Internet… 

 



 

Plak de Url: 

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics  

 

In het vak en benoem de Agenda met een naam naar keuze. En klik op IMPORTEREN. Als je de link download, zal er een kopie 

van de agenda toegevoegd worden. Deze kan niet extern beheerd worden. Voeg daarom de URL op deze wijze toe. 

 

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics


 

De agenda is nu toegevoegd! 

 



 

Open in Outlook de agenda 

 



 

 

Klik op agenda openen 



 

Klik op ‘Van internet…’ 



 

Kopieer de url: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics  
 

En plak deze in het geopende venster en klik op OK. Als je de link download, zal er een kopie van de agenda 
toegevoegd worden. Deze kan niet extern beheerd worden. Voeg daarom de URL op deze wijze toe. 
 

  

 

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics


 

Je agenda is nu toegevoegd aan je Outlook account en kan beheerd worden 
door de planner van de harmonie 

 

  

 



   

Ga naar Internet en typ: https://calendar.google.com/ 

 

Log in met je Googleaccount.  

https://calendar.google.com/


 

Klik op andere agenda’s toevoegen 



 

Klik op via URL 



 

 

Kopieer de url: 
https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics  
 

En plak deze in het geopende venster en klik op agenda toevoegen. Als je de link download, zal er een kopie van 
de agenda toegevoegd worden. Deze kan niet extern beheerd worden. Voeg daarom de URL op deze wijze toe. 
 

  

Je agenda is nu toegevoegd  

https://calendar.google.com/calendar/ical/dfdgkjuo41smgg7qu1ur6f2tgs%40group.calendar.google.com/public/basic.ics

