
Materiaal delen op Orkest in de Klas 

 

Stap 1: Profiel aanmaken 

Om materiaal te delen op Orkest in de Klas moet je allereerst een profiel hebben. Dat maak 

je als volgt aan.  

 

1. Ga rechtsboven naar ‘Login/Registreer’. 

2. Klik in het pop-up scherm bovenin op ‘Registreer’ en vul je gegevens in.  

3. Klik op ‘Aanmelden’: in je mailbox ontvang je mail waarin gevraagd wordt je account te 

bevestigen. Als je dat gedaan hebt ben je actief gebruiker van Orkest in de Klas geworden. 

 

Stap 2: Materiaal uploaden 

 

Het is belangrijk bij het uploaden van materiaal er zeker van te zijn, dat er geen 

auteursrechten op zitten. Ben je niet zeker, neem dan eerst contact op met Orkest in de Klas 

via info@orkestindeklas.nl of via 020-6968371. 

Materiaal uploaden: 

Login op Orkest in de Klas (rechtsboven via ‘Login/Registreer’). Je kan daarna twee wegen 

kiezen: 

 

A. Als je materiaal hebt voor 1 categorie (bladmuziek, audio of video). 

1. Ga bovenin het menu naar de categorie waarin je wilt uploaden (bladmuziek, audio of  

video). 

2. Klik in de betreffende pagina op de Upload map (‘Upload Bladmuziek’, ‘Upload Audio’ of 

‘Upload Video’) 

3. In de uploadmap klik je op ‘toevoegen ….’  (kies de juiste categorie).  

4. In het popupscherm voer je de naam van het liedje, de video of het materiaal in.  

5. Volg daarna het invulscherm. Als je alles hebt ingevoerd klik dan rechtsonder op 

‘bewaren’ en het nieuwe materiaal is toegevoegd op de site. 

B. Als je materiaal hebt voor meerdere categorieën. 

1. Ga op de homepage naar beneden naar ‘Zelf delen’. Klik op die pagina op de categorie die 

je als eerst wilt toevoegen. Volg bovenstaande instructies stap 4 en 5. 

 

 

Wil je lesmateriaal toevoegen, stuur dan een mail, met het materiaal en eventuele 

toelichting naar Marieke Harmsen: mharmsen@orkestindeklas.nl.  

Ook voor vragen kan je terecht bij Marieke Harmsen: 

mharmsen@orkestindeklas.nl of 020-6968371 (donderdag en vrijdag). 
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