
Google meet
in 

Gmail



Google meet starten

We kunnen Google meet starten in de Meet. Google Meet kan via Google mail 
eenvoudig worden geïnstalleerd: we openen Gmail en via de 9 puntjes rechts 
bovenaan scrollen we in het uitklapvenster wat naar beneden en activeren de 
app.   
Het is natuurlijk mogelijk om de app direct in de favorieten/bladwijzers van de 
internetbrowser op te nemen



We kiezen voor ‘Nieuwe vergadering’  en er verschijnt een venster met een deelname code. Je stuurt die 
code met een vergadertijdstip per mail aan de deelnemers. Wil je een meeting  met een andere groep, 
dan maak je via ‘Nieuwe vergadering’ een nieuwe code aan. De  groepscodes kunnen steeds opnieuw 
worden gebruikt.



Google Meet toevoegen aan Gmail

Door Google Meet  toe te voegen aan Gmail wordt het makkelijker om een uitnodiging te zenden aan de 
mogelijke deelnemers. Er wordt automatisch een mail gegenereerd. We hoeven alleen de geadresseerden 
toe te voegen en een tijdstip te vermelden. 

We openen Gmail en via 
het tandwiel rechtsboven 
komen we bij de ‘ Snelle 
Instellingen, 



Daar kiezen we voor ‘Alle instellingen bekijken’. In het volgende venster is de keuze voor het tabblad 

‘Meet en chatten’.



In het tabblad Meet en chatten’ zien we de mogelijkheid om ‘ Het gedeelte ‘Vergaderen weergeven in het 
hoofdmenu’ aan te klikken. Vergeet niet de wijzigingen op te slaan!



Een vergadering/meet starten

Links in het hoofdvenster van Gmail 
zien we nu de mogelijkheid een 
nieuwe vergadering te starten. Klik 
op de knop ‘Nieuwe vergadering’.



Nadat we de knop ‘Nieuwe vergadering’ hebben aangeklikt zien we de mogelijkheid de nieuwe 
vergadering te delen. We zien de code en de knop ‘Uitnodigen’. Vervolgens kunnen we ‘Delen via e-mail’.



We komen in Gmail en kunnen de geadresseerden en het tijdstip van de vergadering 
invullen. Vervolgens verzenden we de mail.



Begin een vergadering.

Door op de link in de mail te klikken kan een meeting/vergadering worden gestart.

Een klik op het pictogram 
rechtsonder opent de 
mogelijkheid om een neutrale 
achtergrond te kiezen.

Wanneer u klaar bent om deel te 
nemen klikt u op de knop 
‘Nu deelnemen’. Het scherm voor 
de deelnemers verschijnt.



Een vergadering in beeld.



Een aantal keuzes onderin is hier weergegeven. 

Knop meer opties, waaronder layout: aantal 
deelnemers in beeld

Presenteren van het scherm of een venster

Weergeven van ondertiteling

Aan-/uitschakelen van de camera

Aan-/uitschakelen van de microfoon

Verlaten van de vergadering


