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De leerdoelen van Trammelant in Tandenland 
sluiten aan bij de algemene onderwijsdoelen 
zoals bij kerndoel:
•	 1 Nederlands > mondeling onderwijs: 

informatie verwerken uit gesproken taal
•	34 Oriëntatie op jezelf en de wereld > mens 

en samenleving: 
zorgdragen voor lichamelijke en psychische 
gezondheid

•	44 Oriëntatie op jezelf en de wereld > 
natuur en techniek: 
Relatie leggen tussen de werking, de vorm en 
het materiaalgebruik

en bij doelen op het gebied van 
mondgezondheid:
 - 2 keer per dag tandenpoetsen (’s morgens en 
’s avonds voor het slapen gaan)

 - 1 x per dag napoetsen door ouders 
 - 2 x per jaar naar de tandarts of 
mondhygiënist

 - De mond rust gunnen door maximaal 7 eet- 
en drinkmomenten op een dag te hebben, 
waarvan maximaal één zoetmoment (snoep, 
frisdrank, koek, chocolade, limonade).

Leerdoelen
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Trammelant in Tandenland is een lespakket voor de groepen 
1 t/m 4 van het basisonderwijs en bestaat uit de volgende 
materialen:
 > 3	korte	(animatie)filmpjes
 > discussievragen	ter	nabespreking	van	de	films
 > een prentenboek voor thuisgebruik (met ouderadviezen) 
 > een ouderbrief ter stimulering van het 

prentenboekgebruik
 > een sticker voor thuisgebruik
 > een website met achtergrondinformatie en 

verdiepingsopdrachten
 > berichten uit Tandenland voor op de schoolwebsite of 

schoolkrant.

Trammelant in Tandenland is op maat ontwikkeld op basis 
van de laatste wetenschappelijke inzichten. 

Vindt u een kinderlach ook zo’n geweldig gezicht? Een 
gezond gebit is niet alleen mooi, maar ook heel belangrijk 
voor de ontwikkeling van een kind.  

Tandbederf (cariës en erosie) heeft een negatieve invloed 
op de kwaliteit van leven van een kind. Het kan leiden 
tot onder andere: pijn, infectie, schoolverzuim, problemen 
met kauwen, maag- en darmproblemen, verslechterde 
ontwikkeling van de spraak, een laag zelfbeeld en 
problemen in sociaal functioneren. 

Helaas komt een slechte mondgezondheid in Nederland 
steeds vaker voor. De gebitten van de jongste kinderen 
gaan achteruit. Uit onderzoek is gebleken dat 56% van de 
Nederlandse kinderen gaatjes heeft op vijfjarige leeftijd. 
Twee keer per dag tandenpoetsen? Twee keer per jaar 

Wat is Trammelant in Tandenland

Waarom aandacht voor mondgezondheid?
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Trammelant in Tandenland:
 > geeft kinderen en ouders de informatie en motivatie om 

hun mondgezondheid te verbeteren;
 > is een onderbouwd programma (opgezet volgens 

wetenschappelijke richtlijnen);
 > is een leuk programma;
 > is eenvoudig te implementeren voor de leerkracht;
 > vraagt weinig voorbereiding van de leerkracht;
 > kent een thuistraject: het tandenpoetsen, eten/drinken 

en het maken van een tandartsafspraak vindt immers in 
de huiselijke kring plaats;

 > betrekt ouders erbij op een speelse manier;
 > kan gecombineerd worden met andere 

mondgezondheidsprogramma’s.

Trammelant in Tandenland loopt van groep 1 t/m 4 en duurt 
dus 4 jaar. Daar is bewust voor gekozen. Op of rond het 
7de jaar ontstaat een tandenpoetsgewoonte. In de jaren 
daarvoor wordt er middels Trammelant in Tandenland hard 
gewerkt aan het creëren van een gezonde gewoonte.

de tandarts bezoeken? Het is geen vanzelfsprekendheid 
meer. En vergeleken met vroeger is het aanbod en de 
toegankelijkheid van snoep en zoete drank aanzienlijk 
toegenomen. Deze veranderingen vragen om extra 
aandacht voor mondgezondheid. 

Waarom Trammelant in Tandenland?

Looptijd Trammelant in Tandenland
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De Tandenpoes is de tandenheld. Hij heeft het heel erg 
druk omdat hij de tanden van alle dieren moet verzorgen. 
Van varken tot giraffe, van egel tot nijlpaard. Met zijn 
staart poets hij de tanden schoon en met zijn nagel 
voelt hij of er tandplak aanwezig is. De Tandenpoes 
heeft een hele bijzondere vergrootbril. Hij kan daarmee 
de plakmannetjes in de mond zien. Aan de hand van de 
opnamen die hij met zijn bril kan maken, legt hij uit wat 
de plakmannetjes doen en hoe je ze weg kunt jagen.

De Tandenpoes

Even voorstellen:
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Er zijn twee soorten Plakmannetjes: de Luilakken en de 
Zoetkoppen. Ze wonen beide in het tandplak.

De Luilakken zijn de luie bacteriën in je mond. Ze hangen 
rond en luieren wat. Als je niet goed poetst en/of niet 
vaak genoeg dan komen er teveel Luilakken en dat geeft 
problemen. Ze kruipen namelijk onder je tandvlees. Daar 
wordt je tandvlees 
ziek van. Dat merk je 
bijvoorbeeld wanneer 
je je tanden poetst en 
het een beetje begint 
te bloeden. Hét teken 
dat er Luilakken onder 
je tandvlees zitten en 
hét teken dat je op die 
plaats dus extra goed 
(langer) moet poetsen. 
Luilakken zijn bang voor 
de tandenborstel. 

Je poetst ze weg door:

 - 2 x per dag tanden te poetsen: ’s morgen en ’s avonds 
voor het slapen gaan;

 - Door ‘goed’ je tanden te poetsen: je moet met de 
borstel langs alle vlakken van je tanden en kiezen, dus 
aan de binnenkant, buitenkant en bovenop en tenslotte 
neem je ook nog even je tong mee. Goed poetsen duurt 
2 minuten.

De Plakmannetjes
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Zoetkoppen zijn bacteriën in je mond die dol zijn op zoet 
eten en drinken, zoals: snoep, koek, chocolade, frisdrank, 
yoghurtdrank en thee met suiker. Iedere keer als je iets 
zoets eet of drinkt snoepen de Zoetkoppen mee. Hoe meer 
ze binnen krijgen, hoe meer ze moeten plassen. En dat is 
een probleem. Hun plasje is namelijk zuur. Zo zuur dat 
je er gaatjes van in je 
tanden kunt krijgen. Ook 
Zoetkoppen zijn bang voor 
de tandenborstel. Poets ze 
dus maar weg. 

Maar waar je ze nog veel 
beter mee weg krijgt is 
door niet de hele dag door 
te eten en te drinken. 
Maximaal 7 eetmomenten 
op een dag, dus drie 
maaltijden (ontbijt, lunch 
en avondeten) en daarnaast 
maximaal 4 keer iets 
tussendoor eten of drinken. 
B.v. 2x fruit,  1x keer 
iets te drinken met een 
koekje en 1 x een glas 
yoghurtdrank. Tussendoor 
heeft de mond rust. Lastig 
hè, die eetmomenten. 
Voor kinderen is het een 
makkelijke houvast als ze weten dat ze 1 x per dag mogen 
snoepen. Het maakt niet uit wanneer dat op de dag is, als 
het maar één keer is. Dus liever 5 snoepjes tegelijk dan 5 
snoepjes verspreid over de dag. En liever snoep en zoete 
drank tegelijk dan verspreid over de dag.
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Speeksel
Elke keer als je iets gegeten of gedronken hebt en 
daardoor de Zoetkoppen erop los plassen, moet het 
speeksel die zure plasjes opruimen. Weg met het zuur. 
Maar als je je mond geen rust gunt en de hele dag 
door blijft eten en drinken, dan kan het speeksel er niet 
tegenaan werken. Het lukt dan niet om alle zure plasjes 
weg te spoelen. En dat is best vervelend, want als de zure 
plasjes blijven liggen, komen er gaatjes van in de tanden en 
kiezen.

handleiding Trammelant in Tandenland
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Nijlpaard
Nijlpaard is een luie zoetekauw. Hij weet eigenlijk niet zo 
goed hoe je je gebit goed kan verzorgen. Hij schakelt de 
hulp van de Tandenpoes in. Tandenpoes leert Nijlpaard hoe 
hij zelf zijn gebit kan verzorgen. Nijlpaard is heel blij met 
de hulp van Tandenpoes, want een schoon gebit voelt toch 
wel heel lekker.

 > 10 handleiding Trammelant in Tandenland

 > 11  > 11



les materiaal tijdspad in 
schooljaar

verhaallijn (leer)doelen sleutelvragen voorbereiding

1 Film 1 Begin Tandenpoetsen:
De Tandenpoes leert Nijl-
paard waarom en hoe hij 
tanden moet poetsen.

 - 2 x per dag 
tandenpoetsen

 - ’s morgens (na 
ontbijt) en ’s 
avonds voor het 
slapen gaan

 - Alle vlakken 
poetsen: 
binnenkant, 
buitenkant, 
bovenop en tong

 - Als je niet goed 
poetst wordt je 
tandvlees ziek 

 - Wanneer heb jij 
voor het laatst 
gepoetst? (groep 
1-2)

 - Lukt het jou altijd 
om 2x per dag 
tanden te poetsen? 
(groep 3-4)

Dvd-speler en tv (of 
via digibord)

Inlogcode (alleen 
nodig bij de eerste 
keer dat één van de 
filmpjes	op	school	
wordt bekeken via 
internet). 

Zie voor achter-
grondinformatie en 
verdiepingsopdrach-
ten: www.trammelan-
tintandenland.nl 

1 Sticker (éénmalig 
in eerste jaar)

Begin De sticker werkt als 
herinneringsmechanis-
me. Het wordt thuis 
op een plaats geplakt 
waar wordt tanden-
gepoetst. Bij het zien 
van de sticker gaat 
het lampje branden: 
Oh ja, tandenpoetsen!

 - Waar ga jij de 
sticker plakken, 
zodat je eraan 
herinnerd wordt 
dat je je tanden 
moet poetsen? 
(b.v. badkamer of 
keuken)

 - Doe de 
visualisatieopdracht

Stickers bestellen bij 
uw GGD contactper-
soon

1 Prentenboek 
(éénmalig in eer-
ste jaar)
of
Brief voor ouders 
(overige jaars)

Begin  >Mondgezondheid 
weer op de agenda 
bij ouders zetten
 > Voor kinderen 
herhaling van 
leerdoelen 
tandenpoetsen, 
eetmomenten en 
tandartsbezoek

Prentenboeken be-
stellen bij uw GGD-
contactpersoon 
(zie website)

Brief voor ouders 
(zie website)
www.trammelantin-
tandenland.nl 
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les materiaal tijdspad in 
schooljaar

verhaallijn (leer)doelen sleutelvragen voorbereiding

2 Film 2 Midden Over eten, drinken en 
snoepen:
De Tandenpoes legt Nijl-
paard uit waarom je je 
mond rust moet gunnen en 
niet de hele dag door mag 
snoepen en zoete dranken 
(frisdrank) mag drinken.

 - Snoep en zoete 
dranken op 1 
moment van de dag 
gebruiken. 

 - Niet de hele dag 
door eten en 
drinken (maximaal 
7 eetmomenten)

 - Zoet eten 
en drinken 
veroorzaken 
gaatjes in je 
tanden

 - Weet jij wat je 
beter niet kan eten 
en drinken? Het 
is niet moeilijk: 
alles wat zoet en 
plakkerig is, vinden 
Zoetkoppen veel te 
lekker (groep 1-2)

 - Hoe vaak per dag 
eet en drink jij 
iets? (groep 3-4)

Dvd-speler en tv (of 
via digibord)

Zie voor achter-
grondinformatie en 
verdiepingsopdrach-
ten: www.trammelan-
tintandenland.nl 

3 Film 3 Eind Tandartsbezoek:
De Tandenpoes laat aan 
Nijlpaard en de kinderen 
zien hoe een controlebe-
zoek bij de tandarts eruit 
ziet.

 - 2 x  per jaar naar 
tandarts

 - Naar de tandarts 
gaan is belangrijk 
om te voorkomen 
dat kleine gaatjes 
groter en pijnlijk 
worden.

 - Weet jij wanneer 
je weer naar de 
tandarts gaat? 
(thuis navragen)

Dvd-speler en tv (of 
via digibord)

Zie voor achter-
grondinformatie en 
verdiepingsopdrach-
ten: www.trammelan-
tintandenland.nl  

4 Gastles Niet moment-
afhankelijk

 - Poetsvaardigheid
 - Herhaling van 
leerdoelen 
tandenpoetsen, 
eetmomenten en 
tandartsbezoek

Neem contact op met 
uw GGD. 
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Stap 1 - Aanmelding

Stap 3 - Uitvoering van de lessen

Neem contact op met uw GGD-contactpersoon en meldt uw 
school aan. Op www.trammelantintandenland.nl kunt u de 
contactgegevens vinden. 

Na	aanmelding	ontvangt	u	een	dvd	met	de	filmpjes,	
stickers, prentenboeken voor de kinderen en hun ouders (of 
een alternatief voor het prentenboek), de toegangscode tot 
de	filmpjes	en	het	prentenboek	op	de	website,	en	wordt	u	
eraan herinnerd wanneer u de volgende les kunt plannen. 
Vraag tevens aan uw contactpersoon van de GGD wat de 
mogelijkheden zijn voor een gastles in uw klas.

De lessen vragen weinig voorbereiding. Indien u via 
internet	de	filmpjes	wilt	bekijken	(digibord)	heeft	u	alleen	
de eerste keer een code nodig om in te loggen. Daarna 
heeft u vrij toegang. De inlogcode ontvangt u van uw 
GGD-contactpersoon. Hieronder een beschrijving met een 
indicatie	van	de	tijdsduur.	Belangrijk	is	dat	na	het	filmpje	
in de klas wordt nagepraat! 
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Stap 2 - Maak een planning
De kracht van Trammelant in Tandenland zit ‘m in het 
verspreid over het jaar, herhaaldelijk aandacht besteden 
aan mondgezondheid. Dit doet u door op drie momenten 
gedurende	het	schooljaar	een	filmpje	te	laten	zien.	De	
kinderen krijgen éénmalig een prentenboek en een sticker 
mee naar huis. Deze krijgen de kinderen in groep 1-2 bij de 
eerste les. De kinderen uit groep 3-4 krijgen na de eerste 
les een brief mee naar huis voor hun ouders. In deze brief 
worden ouders gestimuleerd om het eerder ontvangen 
prentenboek te (blijven) gebruiken. 

Een voorbeeld van een planning van groep 1-2 is:
 > Oktober:	eerste	filmpje	‘tandenpoetsen’	+	prentenboek	

+	sticker
 > Januari:	tweede	filmpje	‘over	eten,	drinken	en	snoepen’
 > Mei:	derde	filmpje	‘tandartsbezoek’

De planning van groep 3-4 kan er als volgt uitzien:
 > Oktober:	eerste	filmpje	‘tandenpoetsen’	+	brief	voor	

ouders
 > Januari:	tweede	filmpje	‘over	eten,	drinken	en	snoepen’
 > Mei:	derde	filmpje	‘tandartsbezoek’

Als u uw e-mailadres achterlaat bij de contactpersoon 
van uw GGD en aangeeft wanneer u start met het eerste 
filmpje	wordt	u	op	een	leuke	manier	eraan	herinnerd	
dat	het	weer	tijd	is	een	filmpje	te	laten	zien	in	de	klas.	
Eventueel plant uw contactpersoon bij de GGD in overleg 
met u een gastles of verwijst u naar andere mogelijkheden 
om een gastles aan te vragen.
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Uitvoering Les 1:
Voorbereiding: materialen bestellen/printen en 
onderstaand kader lezen.

Benodigdheden: 
 > dvd-speler en tv of digibord en inlogcode
 > groep 1-2: prentenboek en sticker via GGD, 

groep 3-4: brief voor ouders via website

U	laat	filmpje	1	‘tandenpoetsen’	aan	de	kinderen	zien.	
Kies in het dvd-menu of op de website de juiste versie 
van	het	filmpje:	voor	groep	1-2	of	voor	groep	3-4.

Op	het	einde	van	het	filmpje	wordt	een	vraag	gesteld	
door de tandenpoes;
 > Groep 1-2: Wanneer heb jij voor het laatst 

gepoetst?
 > Groep 3-4: Lukt het jou altijd om 2x per dag 

tanden te poetsen?

Naar aanleiding van deze vraag praat u met de 
kinderen	na	over	het	filmpje.

Input voor nabespreking:

Vergeten

Het kan wel eens voorkomen dat je vergeet tanden te poetsen. Of 
misschien is er ’s morgens geen tijd voor. Hoe kan je ervoor zorgen dat 
je het niet vergeet (sticker als hulpmiddel)? Hoe kan je ervoor zorgen 
dat je ’s morgens toch tijd hebt om je tanden te poetsen? Wie heeft 
hier goede ideeën voor? 

Wanneer

Wanneer poets jij je tanden? ’s Morgens na het ontbijt en ’s avonds voor 
het slapengaan zijn de beste momenten, omdat je tanden daarna het 
meeste	rust	hebben	en	de	fluoride	tijd	heeft	om	in	te	trekken.	Het	is	
beter om vlak voor het tandenpoetsen geen vruchtensappen en frisdrank 
te drinken.

10
 m

in
ut

en
10

 m
in
ut

en
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U geeft de nodige materialen met instructie mee:
 - Groep 1(-2): 

•	U geeft de sticker mee aan de kinderen en geeft 
daarbij de opdracht deze sticker te plakken 
op een plaats waar ze tandenpoetsen. Om van 
de sticker een ‘reminder’ te maken, kunt u 
een visualisatieopdracht doen, waarin u samen 
met de kinderen (ogen dicht) het ochtend- of 
avondritueel doorloopt. Eindig met de slogan: 
‘Als ik ’s ochtends de sticker zie, dan pak ik mijn 
tandenborstel om mijn tanden te poetsen’ en ‘Als 
ik ’s avonds voor het slapengaan de sticker zie, 
dan pak ik mijn tandenborstel om mijn tanden 
te poetsen’. Iedere keer als ze de sticker zien 
zal het ze helpen herinneren dat ze ’s morgens 
en ’s avonds voor het slapengaan hun tanden 
moeten poetsen. Vraag aan de kinderen waar ze 
van plan zijn om de sticker op te plakken en doe 
suggesties voor plaatsen zoals de badkamer of in 
de keuken (als daar ook wordt gepoetst).

•	U geeft de kinderen een prentenboek mee naar 
huis. Dit boek kunnen ze samen met hun ouders 
lezen. 

 - Groep (2-)3-4: 
•	U geeft de kinderen een brief voor de ouders 

mee naar huis. Hierin worden de ouders 
gestimuleerd om het eerder ontvangen 
prentenboek te (blijven) gebruiken.

•	U vraagt of de sticker thuis nog hangt. Waar 
is deze opgeplakt? Helpt het de kinderen 
herinneren om tanden te poetsen? Hebben ze 
misschien andere hulpmiddelen dat ze helpt 
herinneren?

Vraag enkele dagen na deze les waar (en of) de 
kinderen de sticker hebben geplakt en wie al samen 
met hun ouder/verzorger het prentenboek heeft 
gelezen.
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Uitvoering Les 2:

Voorbereiding: onderstaand kader lezen.
Benodigdheden: dvd-speler en tv of digibord.
 
U	laat	filmpje	2	‘over	eten,	drinken	en	snoepen’	aan	de	
kinderen zien. Kies in het dvd-menu of op de website 
de	juiste	versie	van	het	filmpje:	voor	groep	1-2	of	voor	
groep 3-4.

Op	het	einde	van	het	filmpje	wordt	een	vraag	gesteld	
door de tandenpoes:
 > Groep 1-2: Weet jij wat je beter niet kan eten 

en drinken? Het is niet moeilijk: alles wat zoet en 
plakkerig is, vinden Zoetkoppen veel te lekker.

 > Groep 3-4: Hoe vaak per dag eet en drink jij iets?

Naar aanleiding van deze vraag praat u met de 
kinderen	na	over	het	filmpje	en	maakt	u	eventueel	
afspraken met de kinderen (en ouders) over 
verantwoorde pauzehapjes ‘10-uurtje’. 
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Input voor nabespreking:

Maximaal 7 eetmomenten - 1 x per dag snoepen – gun je mond rust

Om gaatjes te voorkomen hebben je tanden voldoende hersteltijd 
nodig tussen de maaltijden door. Het eten/drinken is voedsel voor de 
bacteriën (Zoetkoppen). Door al dat eten gaan de Zoetkoppen ‘plassen’, 
en hun plasjes zijn zuur. De zogeheten zuuraanval. Elke keer als er 
iets is gegeten of gedronken gaat je mond hard aan de slag om de 
zuuraanval tegen te gaan zodat gaatjes worden voorkomen. Het zuur 
wordt weggespoeld met speeksel. Als de hele dag door wordt gegeten/
gedronken dan lukt het niet meer om alle zuuraanvallen te neutraliseren 
en veroorzaakt het zuur gaatjes in de tanden en kiezen.

Het advies is om maximaal 7 eetmomenten op een dag te hebben: 3 
maaltijden (ontbijt, lunch en avondeten) en daarnaast maximaal 4 keer 
tussendoor eten en drinken. Drinken bij het eten telt als één eetmoment, 
evenals 3 snoepjes achter elkaar. Echter 3 snoepjes verspreid over de 
dag zijn 3 eetmomenten. 

Omdat de boodschap maximaal 7 eetmomenten te ingewikkeld is voor 
kinderen, is deze boodschap (sterk) vereenvoudigd naar maximaal 1 x 
snoepen op een dag en Gun je mond rust. Kinderen zijn erbij gebaat als 
ouders/verzorgers duidelijke regels opstellen b.v. 1 x per dag snoepen. 
Dan weten ze precies waar ze aan toe zijn. Hieronder een tabel met 
tussendoortjes die de voorkeur krijgen en bij uitzondering genomen 
mogen worden (1x per dag ‘snoepen’).

Tussendoortjes met * zijn ook de meest gezonde pauzehapjes 
(’10-uurtjes).

Bij voorkeur tussendoortjes
Bij uitzondering tussendoortjes

Fruit (appel, peer, aardbeien, 
pruimen, bessen, enz.)* Snoep

Groente (tomaat, komkommer, 
wortel, enz.)*

KoekCracker

Ontbijtkoek

Broodje met hartig beleg
Boterham met zoetbeleg

Kauwgom zonder suiker
Kauwgom met suiker

Kaas 

Chocolade

Noten 

Chocolademelk en yoghurtdranken

Rijstewafel

Frisdrank en limonade

Thee zonder suiker* 
Thee met suiker

Water, melk*

Vruchtensappen met toegevoegde 

suikers
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Uitvoering Les 3:
Voorbereiding: materialen bestellen/printen en 
onderstaand kader lezen.

Benodigdheden: dvd-speler en tv of digibord. 

U	laat	filmpje	3	‘tandartsbezoek’	aan	de	kinderen	zien.	
Kies in het dvd-menu of op de website de juiste versie 
van	het	filmpje:	voor	groep	1-2	of	voor	groep	3-4.

Op	het	einde	van	het	filmpje	wordt	een	vraag	gesteld	
door de tandenpoes:
 > Groep 1-4: Wanneer is jouw volgende afspraak bij 

de tandarts?

Naar aanleiding van deze vraag praat u met de 
kinderen	na	over	het	filmpje.	Door	kinderen	deze	vraag	
thuis te laten stellen, worden ouders eraan herinnerd 
dat zij een afspraak moeten maken bij de tandarts.

Vraag de volgende dag of enkele dagen later na 
wanneer iedereen weer naar de tandarts gaat.
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Input voor nabespreking:

2x per jaar naar de tandarts of mondhygiënist

De tandarts of mondhygiënist bekijkt of alle tanden en kiezen gezond 
zijn, of je genoeg tanden hebt en of je goed gepoetst hebt. Het is 
belangrijk om 2 x per jaar naar de tandarts of mondhygiënist te gaan, 
zodat de ontwikkeling gevolgd kan worden en eventuele afwijkingen en 
gaatjes op tijd ontdekt worden. 

Tandarts/mondhygiënist bezoek gratis voor kinderen

In iedere basisverzekering is het bezoek aan de tandarts opgenomen, 
waardoor het bezoek voor alle kinderen geen extra kosten met zich mee 
brengt. Niet alle ouders zijn hiervan op de hoogte!
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Naast	de	drie	filmpjes	is	het	mogelijk	om	een	gastles	
aan te vragen bij uw GGD. Afhankelijk van de regio 
van uw school wordt gratis een poetsles verzorgd 
door een Tandheelkundig Preventief Medewerker van 
de GGD. Deze gastles wordt gegeven aan het begin, 
tussendoor of aan het einde van de periode waarin de 
drie	filmpjes	zijn	vertoond.	In	deze	lessen	is	aandacht	
voor de poetsvaardigheid van de kinderen en wordt 
herhaald hoe je je mond gezond kan houden. Of uw 
school in aanmerking komt voor een gastles kunt u 
bespreken met uw contactpersoon van de GGD.

Uitvoering Gastles:
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Tekst poetslied (voor groep 1-2)

Je moet heel goed poetsen.
Over al je tanden roetsen.
Met je tandenborstel in de hand,
Binnen-, buiten-, bovenkant.

Je moet heel goed poetsen.
Over al je tanden roetsen.
Je gaat ‘s ochtends met je borstel voor de spiegel staan.
En ‘s avonds nog een keer met je pyjama aan.

We beginnen onder, rechts aan de kant van je wang, klaar?
Ga maar poetsen! Heen weer heen weer heen.
En nu de voorkant! Heen weer heen weer heen.
En nu ga je naar links! Heen weer heen weer heen.
Nu rechts aan de kant van je tong! Heen weer heen weer 
heen.
Zet je borstel op je kiezen! Heen weer heen weer heen.
Nu aan de andere kant (sneller) Heen weer heen weer 
heen.

Je moet heel goed poetsen.
Over al je tanden roetsen.
Met je tandenborstel in de hand,
Binnen-, buiten-, bovenkant.

Je moet heel goed poetsen.
Over al je tanden roetsen.
Je gaat ‘s ochtends met je borstel voor de spiegel staan.
En ‘s avonds nog een keer met je pyjama aan.
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Hoe haal ik er meer uit? 
ideeën voor aanvullende lessen en opdrachten

De	filmpjes	zijn	zo	opgezet	dat	u	weinig	lesvoorbereiding	
heeft.	De	filmpjes	vertellen	de	meest	relevante	
boodschappen.	Het	napraten	over	de	filmpjes	is	belangrijk	
om	de	boodschappen	uit	de	filmpjes	te	verwerken.	Tevens	
is het napraten belangrijk om hetgeen geleerd te kunnen 
toepassen in de thuissituatie. Het tandenpoetsen speelt 
zich	immers	thuis	af.	De	eindvragen	van	de	filmpjes	helpen	
bij het napraten en het toepassen van het gedrag in de 
thuissituatie. 

Mogelijk	vindt	u	het	leuk	om	naast	de	filmpjes	en	het	
napraten meer aandacht te besteden aan mondgezondheid. 
Of mogelijk hebben de kinderen vragen over onderwerpen 
zoals aantal tanden, het wisselen, een beugel enz. Op 
de website www.trammelantintandenland.nl kunt u meer 
achtergrondinformatie en verdiepingsopdrachten vinden. 
Als u een leuk lesidee heeft m.b.t. mondgezondheid kunt 
u tevens uw opdracht/idee op de website kwijt, zodat ook 
andere leerkrachten met uw lesidee aan de slag kunnen. 
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Beste leerkrac
ht,

Trammelant in Tande
nland is een h

eel nuttig, 

onderbouwd én leuk prog
ramma om de 

mondgezondheid
 van kinderen 

te verbeteren
.

In deze handl
eiding kunt u 

lezen waarom het 

zo belangrijk 
is dat de mondgezondheid

 van de 

kinderen verbe
tert, wat Trammelant in Tande

nland 

precies inhoud
t en hoe u he

t programma kunt 

inzetten.

De handleiding 
hebben we voor u expre

s kort 

en krachtig ge
houden, evena

ls uw taak als 

leerkracht bin
nen Trammelant in Tande

nland. 

Geen voorstudie
s, creatieve he

rsenspinsels, 

kopieer- en so
rteerwerk. Wat uw rol is in het 

programma kunt u ook i
n deze handle

iding lezen. 

Mocht u meer achtergro
ndinformatie willen of 

verdiepingsopd
rachten dan ve

rwijzen wij u graag 

naar www.trammelantintandenl
and.nl.  

Wij wensen u en uw
 klas/groep ve

el plezier met 

Trammelant in Tande
nland.


