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Cijfers tonen de noodzaak jammer genoeg aan: 49,2% van de 3- en 4-jarigen in Vlaanderen ging in 2018 
nog niet naar de tandarts. 

Er zijn weinig cijfergegevens over mondgezondheid bij Vlaamse kleuters beschikbaar. Volgens 
verschillende studies zijn de belangrijkste omgevingen voor het uitvoeren van gezondheidsacties bij 
kleuters het gezin en de school. Het tijdig aanleren van gezonde en goede gewoontes is belangrijk voor 
de gezonde keuze doorheen de rest van de levensloop. 

De Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg) kregen sinds 2021 de opdracht wetenschappelijk 
onderbouwde methodieken en materialen over mondzorg te verspreiden via een netwerk van 
organisaties. 

Een les mondzorg op school

• Leen de Gezonde Mondkoffer uit via Logo Oost-Brabant.
• Ga aan de slag met verschillende (les)materialen:

1. Cas en Kato (voor kleuters)
2. Flos & Bros (voor lagere school en buitengewoon onderwijs)
3. Andere brochures en materialen

• Vraag via dit formulier een gratis les mondzorg voor het tweede leerjaar aan.
• Ontvang de PowerPoint presentatie (eerste graad): mail naar karen@logo-oostbrabant.be 

Momenteel is het Vlaams Instituut Mondgezondheid volop bezig met de ontwikkeling van een leerlijn 
mondgezondheid. 

Wil je als leerkracht zel f aan de slag?

Mondgezondheid bij kinderen? Het kan beter!

In samenwerking met enkele gemeenten, boden we in het schooljaar 2021-2022 de mondkoffer én/of 
een les mondzorg aan op school. Laatstejaarsstudenten bachelor in de mondzorg aan de UCLL 
verzorgden de les.

Toch liever meer doen?
Uiteraard is één les niet voldoende. Wil de school mondzorg méér aan bod laten komen gedurende 
het schooljaar? Ga dan aan de slag met een gezond mondzorgbeleid. Je vindt de nodige informatie 
en inspiratie in dit document. 

→ Ben jij de verantwoordelijke of het aanspreekpunt op school? Communiceer dit intern én naar de 
ouders en ga aan de slag met de gezondheidsmatrix!

→ Ouders betrekken? Bezorg hen een opname van de les en geef opdrachten met de kinderen mee 
naar huis.

→ Ouders informeren? Organiseer een workshop. Contacteer karen@logo-oostbrabant.be als je 
hiermee aan de slag wilt.

https://www.vlaamse-logos.be/
https://logo-oostbrabant.be/content/gezonde-mond
https://logo-oostbrabant.be/content/cas-kato-hebben-verzorgde-tanden-kleuteronderwijs
https://logo-oostbrabant.be/content/tandenproject-met-flos-en-bros-lager-onderwijs
https://logo-oostbrabant.be/content/leren-over-onze-tanden-met-flos-en-bros-buitengewoon-onderwijs
https://gezondemond.be/overzichtstabel-materialen/
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=iHWluc2QME-l_XnOkqW8L_esxBM3UrFHtnf-XqmnK6NUMjcwR1VOWkYzV0FGVUJQSDFGWEk0VkEzSSQlQCN0PWcu&wdLOR=cF33DA13F-BDE0-4029-B129-EFBE2040051B
mailto:karen%40logo-oostbrabant.be%20?subject=PPT%20les%20mondzorg
mailto:https://gezondemond.be/jongeren/leerlijn-mondgezondheid/?subject=
mailto:https://gezondemond.be/jongeren/leerlijn-mondgezondheid/?subject=
mailto:karen%40logo-oostbrabant.be?subject=
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Kadermethodiek Gezonde SChool

Een gezondheidsbeleid op school is geen overbodige luxe. Naast voeding, beweging, mentaal 
welbevinden, tabak, alcohol, illegale drugs, gezondheid en milieu ... wordt mondzorg een nieuw 
belangrijk thema. 

De gezondheidsmatrix helpt je om alle losse initiatieven te verwerken in een samenhangend beleid. 
Het is een schematische voorstelling van de verschillende strategieën en werkniveaus waarmee je best 
rekening houdt in je beleid.

In dit document vind je een waaier van acties en inspiratie waardoor de school gedurende het hele 
schooljaar kan inzetten op een mondzorgbeleid.

→ Vul je eigen matrix in en bespreek de acties met collega’s!

Wil je op de hoogte blijven van nieuwigheden, lesideeën, belangrijke weetjes ...?
• Word lid van de Facebookgroep Gezonde School.
• Schrijf je in voor de Gezonde School – nieuwsbrief van het Vlaams Instituut Gezond Leven.
• Of kies voor de lokale nieuwsbrief van Logo Oost-Brabant (inschrijven kan rechts bovenaan).

https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fwww.gezondleven.be%2Ffiles%2Fonderwijs%2FGezondheidsmatrix_Gezonde-School.xlsx&wdOrigin=BROWSELINK
https://www.facebook.com/groups/1518259421621806/
https://www.gezondleven.be/nieuwsbrief
https://logo-oostbrabant.be/
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Acties mondgezondheid: inspiratie en voorbeelden

ACTIE WAT? WAAR?
De afspraken over mondgezondheid zijn opgenomen in het 

schoolreglement en/of de leefregels van de school.
afspraken en regels school

De school heeft afspraken met partners die de school onder-
steunt bij de uitbouw van het beleid over mondgezondheid.

afspraken en regels omgeving

Er is afstemming met het voedingsbeleid op onze school. afspraken en regels school
Er zijn afspraken met de ouders over welke dranken en tus-

sendoortjes mogen meegebracht worden van thuis.
afspraken en regels omgeving

Er zijn afspraken met leerlingen die specifieke noden hebben 
in het kader van mondgezondheid (bv. beugel).

afspraken en regels leerling

Er zijn afspraken over het opnemen van de voorbeeldrol door 
het schoolpersoneel tijdens klasactiviteiten.

afspraken en regels klas

Er zijn afspraken over het opnemen van de voorbeeldrol door 
het schoolpersoneel.

afspraken en regels school

Er zijn op school afspraken met betrekking tot mondgezond-
heid voor de leerlingen.

afspraken en regels school

Er zijn op school afspraken met betrekking tot mondvriende-
lijke voeding op school.

afspraken en regels school

Leerlingen mogen water drinken tijdens de les. afspraken en regels klas
Er is communicatie over het beleid over mondgezondheid 

betreffende de leerlingen naar het personeel.
educatie school

Er is communicatie over het beleid over mondgezondheid 
naar de leerlingen.

educatie school

Er is communicatie over het beleid over mondgezondheid 
naar de ouders.

educatie omgeving

Er worden klasoverstijgende activiteiten over mondgezond-
heid georganiseerd.

educatie school

Leden van het schoolteam volgden een vorming over beleid 
over mondgezondheid. 

educatie school

Lessen, projecten of andere educatieve activiteiten over 
mondgezondheid zijn op elkaar afgestemd.

educatie school

Er is communicatie over de dag van de mondgezondheid op 
20 maart.

eductie school
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Bij klasactiviteiten neemt de leraar een voorbeeldrol op 
inzake mondhygiëne.

omgevingsinterventie klas

Bij klasactiviteiten neemt de leraar een voorbeeldrol op 
inzake voeding.

omgevingsinterventie klas

Bij meerdaagse activiteiten wordt tijd voorzien voor 
mondhygiëne.

omgevingsinterventie school

Bij schoolactiviteiten neemt het schoolteam een voorbeeldrol 
op inzake mondhygiëne.

omgevingsinterventie school

Bij schoolactiviteiten neemt het schoolteam een voorbeeldrol 
op inzake voeding.

omgevingsinterventie school

Bij uitstappen en schoolreizen wordt tijd voorzien voor 
mondhygiëne (bv. bij dragen beugel).

omgevingsinterventie leerling

De eetzaal is zo ingericht dat gezonde keuzes aangemoedigd 
worden.

omgevingsinterventie school

De klas is zo ingericht dat water drinken gestimuleerd wordt. omgevingsinterventie klas
Er is een evenwichtig en mondvriendelijk aanbod 

schoolmaaltijden.
omgevingsinterventie school

Er is een evenwichtig en mondvriendelijk aanbod van dranken 
op school.

omgevingsinterventie school

Er is een evenwichtig en mondvriendelijk aanbod van tussen-
doortjes op school.

omgevingsinterventie school

Er zijn watertappunten op school. omgevingsinterventie school
Leerlingen hebben de mogelijkheid om de tanden op school 

te poetsen.
omgevingsinterventie leerling

Tijdens activiteiten na de schooluren wordt mondvriendelijke 
voeding en dranken aangeboden.

omgevingsinterventie omgeving

CLB adviseert tijdens de systematische consulten tanden 
poetsen en een tandartsbezoek bij leerlingen indien dit langer 

dan een jaar geleden was.

zorg en begeleiding leerling

De school beschikt over procedures bij tandtrauma. zorg en begeleiding school
Er is aandacht voor tijdige detectie van risicofactoren, be-

schermende factoren, reeds beginnende signalen, sympto-
men en/ of problemen op vlak van gezondheid en ontwikke-
ling ifv mondgezondheid tijdens een systematisch consult.

zorg en begeleiding leerling

Maatregelen zijn opgesteld op maat van leerlingen met 
problemen.

zorg en begeleiding leerling

Schoolteam wordt geïnformeerd over voorzorgen en actie te 
nemen in kader van tandtrauma.

zorg en begeleiding school
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Globale jaarplanning
Zet mondgezondheid op de (school)agenda.

Speci fieke jaarplanning
Plan zelf een aantal acties per maand in.

Veel succes!

sept okt nov dec jan feb maart april mei juni


