
Onderwerp: HeartBeat@school gaat online! 
 
Beste leerkracht, 
 
Vanwege de onzekere coronamaatregelen hebben wij besloten om HeartBeat@school anders vorm te 
geven. Dit doen we op unieke wijze door ons fysieke bezoek te vervangen door een live-online 
workshop. 
 
Dat betekent dat de workshop en uitvoering via het digibord in je eigen klas plaatsvindt.   
We komen dus niet fysiek op school, maar zijn online dichtbij op het digibord via een Microsoft 
Teams verbinding.  
 
Hoe gaat het in zijn werk?  

Via een live verbinding met de studio van SALLY volgen jullie de workshop via het digibord. Tijdens 
de workshop bekijk je samen met de workshopdocent de registratie van het HeartBeat@school duet. 
Daarna gaan jullie zelf actief aan de slag met dans. De workshop duurt een uur.  
 
Voorafgaand aan de workshop ontvang je een link via Microsoft Teams. Je kan hiermee als gast 
inloggen, je hoeft geen account aan te maken. Via de app werkt de verbinding het beste, deze kan je 
downloaden via deze link. Zorg dat dit vóór aanvang van de workshop in orde is!   
 
Tijdens de workshop vragen we jou als leerkracht actief mee te doen met de klas zodat de concentratie 
bij de leerlingen optimaal is. De workshop vindt plaats met maximaal 1 klas per lokaal en maximaal 2 
klassen in dezelfde verbinding. Dit kunnen ook 2 klassen van verschillende scholen zijn.  
 
Voorbereiding en benodigdheden: 

- Een goede internetverbinding is van essentieel belang! 
- Digibord/smartbord 
- Geluid 
- Camera (vanaf laptop of digibord)  
- Microsoft Teams app (zie deze link voor uitleg) 
- Tafels en stoelen aan de kant 
- De Microsoft Teams link (ontvang je een paar dagen van tevoren per mail van philharmonie) 

 
Technische problemen 

Het kan altijd voorkomen dat er technische problemen ontstaan op de dag van de workshop. Kom je er 
echt niet uit? Bel ons dan in noodgevallen op 06-3906330, je krijgt dan de technicus van SALLY aan 
de lijn.  
 
Online lesmateriaal  

De workshop met daarin de registratie van de voorstelling is de kick-off van HeartBeat@school. 
Daarna ga je met je eigen klas een eigen performance maken aan de hand van het digitale lesmateriaal. 
Open de website, klik op start en ga naar ‘Maak je eigen voorstelling’. Jullie kunnen meteen starten 
met repeteren voor jullie performance! Het online lesmateriaal vind je hier.   
  
 
Wij wensen je veel plezier met HeartBeat@school! 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Axelle de Rore (SALLY Dansgezelschap Maastricht) 
Maud Broeksteeg (philharmonie zuidnederland)             Rosanne Langendijk (Cultuurkade Meierijstad) 

https://www.microsoft.com/nl-nl/microsoft-teams/download-app
https://support.microsoft.com/nl-nl/office/deelnemen-aan-een-teams-vergadering-078e9868-f1aa-4414-8bb9-ee88e9236ee4
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/pQO4ltP/heartbeat--school
https://www.philharmoniezuidnederland.nl/pQO4ltP/heartbeat--school

