
 
 

 
 

 

 
Googleagenda voor ouders koppelen aan uw telefoon of tablet 

HSV evenementenagenda 
Ook dit jaar wordt de HSV evenementen 

agenda met u gedeeld. Dit is dezelfde 

agenda als eerdere jaren, dus wanneer u de 

agenda al gekoppeld heeft, hoeft u niets te 

doen. Deze agenda is ook gekoppeld aan en 

te lezen op de website: 

http://www.hsv1909.nl/Agenda.aspx 

 

Openbaar gedeeld 
Deze agenda is openbaar gedeeld, wat 

betekent dat u hem kunt koppelen aan uw 

eigen Google-account of in Outlook. 

Vervolgens kunt u de agenda ook op uw 

telefoon, tablet, etc laten synchroniseren.  

 

Details van evenementen 
We hebben er voor gekozen geen tijden te zetten bij de gebeurtenissen, maar ze 

allemaal als ‘hele dag’ te definiëren. Bij de meeste apps komen de HSV agenda-items 

hierdoor bovenaan weergegeven en komen ze niet tussen uw eigen afspraken door te 

staan. Soms kunt u in het agenda item zelf -door erop te klikken- meer informatie vinden 

over het evenement (dit werkt in elk geval zo bij Android, telefoons en tablets). Ook via 

het weekjournaal zullen later exacte tijden worden gecommuniceerd en eventueel 

aanvullingen gegeven worden. 

 

Agenda ID 
De Agenda-ID is:  j45ggas6d9lqk1ipamkmuuolpc@group.calendar.google.com 

Het iCal adres voor deze agenda is: 

https://www.google.com/calendar/ical/j45ggas6d9lqk1ipamkmuuolpc%40group.calendar

.google.com/public/basic.ics 

copy/paste de Agenda-ID of het iCal-adres in uw mail/agenda clientsoftware. 

Kies bijv. in Google Agenda bij Andere agenda’s voor: Toevoegen via URL.  

 

Stuur mij geen verzoek de agenda met u te delen 
U kunt de agenda koppelen zonder mijn verdere toestemming of tussenkomst. 

 

Elly Riethorst 
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Inloggen op de website 

Één account voor alle ouders 
De website bevat voor een deel informatie die alleen te zien is na inloggen. Voor alle 

ouders is de inlogaccount hetzelfde. Ik stuur u de inloggegevens als JPG mee met de mail 

van het eerste weekjournaal. Wanneer u bent ingelogd, verschijnen in het linkermenu 

een aantal extra menu-items, beginnend met ** 

Wachtwoord vergeten 
Wanneer u het wachtwoord vergeten bent, stuur mij dan even een mailtje: 

administratie@hsv1909.nl.  

Het heeft geen zin het wachtwoord via de site op te vragen, want die mail komt 

bij mij en niet bij u terecht.  

 

Elly Riethorst 

 


