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1. CONCEPT  
 
‘Cas en Kato hebben gezonde tanden’ is een educatief project voor de kleuterklas en 1ste graad 

lager onderwijs. Het project bestaat uit een Reizende Tentoonstelling, Gezonde Mondkoffers, 

lespakketten, vertelplaten en een activiteitenmap. Het lespakket en de activiteitenmap 

kunnen gebruikt worden om de kennis over mondgezondheid en gezonde voeding bij kinderen 

uit de kleuterklas en 1ste graad lager onderwijs te verhogen. Het verhaal van Cas en Kato wordt 

gebracht aan de hand van vertelplaten en er kan verder gewerkt worden rond het thema aan 

door middel van lespakketten en activiteitenmap. De kinderen krijgen een brief mee naar huis 

waarbij de ouders uitgenodigd worden de bijhorende tentoonstelling samen met de kinderen 

te bezoeken. 

Er wordt dus een kant-en-klaar didactisch pakket aangeboden waarbij alle educatieve 

materialen gratis ter beschikking worden gesteld. Op verschillende vlakken wordt logistieke 

ondersteuning voorzien (zie verder). 

 

2. DOELSTELLINGEN EN DOELGROEP 
 
Het is de bedoeling kinderen te overtuigen van het belang van een gezonde mond en hen op 

dit vlak kennis en vaardigheden bij te brengen.  

Er worden verschillende doelgroepen bij betrokken: kinderen tot en met de 1e graad lager 

onderwijs, leerkrachten, professionelen, familie en vrienden. 

Door op een geanimeerde manier het verhaal over Cas en Kato te brengen, worden in eerste 

instantie de kinderen enthousiast gemaakt. Door middel van het lespakket, de 

activiteitenmap, de vertelplaten en de Gezonde Mondkoffer wordt er voldoende didactisch 

materiaal ter beschikking gesteld waardoor er makkelijker aandacht aan het thema 

mondgezondheid besteed wordt door de sociale omgeving van het kind. Er wordt een 

uitnodiging voor de tentoonstelling met de kinderen mee naar huis gegeven waardoor ook de 

aandacht van de (groot)ouders naar het thema getrokken wordt. De (groot)ouders spelen 

immers een belangrijke begeleidende rol bij het tanden poetsen en het onderhouden van 

gezonde en tandvriendelijke eetgewoontes. 
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3. VAN PILOOTPROJECT TOT EEN MEERJARENACTIE IN HEEL VLAANDEREN 
 
Het verhaal van Cas en Kato met de activiteitenmap werd in 2015 ontwikkeld in het kader van 

Glimlachen.be en werd gefinancierd door Vlaamse Overheid. 

De tentoonstelling werd in januari 2017 voor de eerste keer geplaatst in de bib 

van  Koekelberg. Deze primeur en het pilootproject werden voorbehouden aan de school van 

Koekelberg (de Kadeekes) als dank voor hun medewerking bij de start van Glimlachen.be. 

 

4. DE ORGANISATOR 
 
Graag doen we nu beroep op jou, als organisator, zoals bijvoorbeeld de gemeente, Logo, 

Vlaamse gemeenschapscommissie, Huis van het Nederlands, kinderopvang,.... om kinderen in 

heel Vlaanderen met dit project kennis te laten maken. Het is de bedoeling om het project 

gedurende meerdere jaren te organiseren. 

 

De organisator neemt op eigen initiatief of op vraag van scholen of andere partners, contact 

op met het Vlaams Instituut Mondgezondheid (Gezonde Mond) om het project te laten 

ondersteunen. Ook de inbreng van lokale tandartsen is mogelijk. 

 

De organisator informeert de lokale /regionale partners (vb. bibliotheken.) en/of scholen die 

mee ingeschakeld worden. 

De organisator zorgt voor: 

- het ter beschikking stellen van een lokaal voor de tentoonstelling, 

- het contacteren van lokale en/of regionale scholen of partners van de scholen, 

- het beheren van de online evaluatieformulieren  

 

! Indien je organisator wil worden, gelieve na te zien of jouw verzekering de mogelijke schade 

aan de Reizende Tentoonstelling en de Gezonde Mondkoffers dekt. 

 

5. SYLLABUS 
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Voor de intermediairs wordt een syllabus voorzien behorende tot de tentoonstelling en het 

educatieve materiaal (incl. de Gezonde Mondkoffer).  

 

6. HET PROJECT CAS EN KATO ORGANISEREN 
 

6.1 Algemeen 
 

De organisator engageert zich om de praktische organisatie van het project op zich te nemen. 

Dit houdt in: 

- het aanbod kenbaar maken in scholen/organisaties/partners; 

- data afspreken voor het bezoek aan de tentoonstelling met de 

scholen/organisaties/partners (data opvullen met groepen die de tentoonstelling 

wensen te bezoeken) 

- telefonisch enkele dagen beschikbaar zijn om de reservaties bij te houden. 

- bevestigingsbrieven (verkrijgbaar via Gezonde Mond) opsturen naar de 

ingeschreven deelnemers. 

- de verantwoordelijke voor levering en de afhaling van het didactisch materiaal op 

de hoogte brengen van het aantal deelnemende groepen, een ruimte voorzien 

voor het didactisch materiaal en de tentoonstelling. 

- de  online evaluatieformulieren (via Google Forms) beheren. 

 
Ter ondersteuning zijn volgende basisdocumenten beschikbaar: 

- een folder met informatie over het project  

- een bevestigingsbrief voor de deelnemer 

- een brief aan de ouders (door de deelnemende organisatie aan de ouders te 

bezorgen) 

 

De basisdocumenten kunnen van de website www.gezondemond.be gedownload worden. Ze 

kunnen, al naargelang, op eenvoudige wijze worden aangevuld en gepersonaliseerd (met 

eigen logo, data, namen en adressen …). 

 

6.2 Stappenplan 
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- Stap 0: bepalen van de periode van de tentoonstelling 

De organisator bepaalt eerst en vooral een periode waarin de tentoonstelling 

kan doorgaan in de eigen gemeente. 

 

- Stap 1: communicatie met Gezonde Mond en de deelnemers over de periode 

Gezonde Mond wordt door de organisator gecontacteerd om de data van de 

tentoonstelling te bevestigen. Deze data worden in de mailing naar de deelnemers 

meegedeeld zodat ze goed weten op welke dagen ze op het aanbod beroep kunnen 

doen (zie stap 2).  De organisator kijkt na of de periode voor alle partijen geschikt is. 

 

- Stap 2: communicatie met de deelnemers: bevestiging en informatie 

De organisator stuurt zo vroeg mogelijk (bijvoorbeeld vóór de grote vakantie of bij het 

begin van het schooljaar) een mailing  om de precieze bezoekdagen van het project 

“Cas en Kato hebben gezonde tanden”  bij de potentiële deelnemers bekend te maken. 

Hierin wordt vermeld welke dagen men op het aanbod een beroep kan doen alsook 

welke dagen men kan telefoneren om te boeken bij de organisator. 

 

- Stap 3: telefonische reservaties 

De scholen en/ of hun partners kunnen, tijdens de dagen zoals op de mailing vermeld, 

zich inschrijven voor een bezoek aan de tentoonstelling. De datum wordt in onderling 

overleg met de organisator bepaald. 

 

- Stap 4: bevestiging van de reservatie 

De organisator stuurt een brief met de bevestiging van de reservatie naar de 

contactpersoon van de deelnemende organisatie. Hierin worden de dag, het uur en de 

locatie van de tentoonstelling vermeld. 

Tegelijk wordt een ‘brief aan de ouders’ meegestuurd (verder te kopiëren door de 

deelnemende organisatie). 

 

- Stap 5: logistiek van het educatief materiaal 



 Draaiboek Cas en Kato  
 

Het educatief materiaal wordt ter plaatse geleverd op de locatie die de organisator 

heeft voorzien. Dit omvat meerdere Gezonde Mondkoffers met educatief materiaal en 

een tentoonstelling). 

 

 

- Stap 6: tentoonstelling 

De organisator communiceert voor eventuele laatste afspraken rechtstreeks met de 

contactpersoon in de deelnemende organisatie.  De organisator vraagt of hij bij 

overmacht meteen op de hoogte gebracht wordt zodat naar een oplossing gezocht kan 

worden. 

 

- Stap 7: evaluatie 

Bij de aanvang van het project wordt de deelnemer uitgenodigd om het online 

evaluatieformulier in te vullen. Het evaluatieformulier bevat vragen over het concept, 

het didactisch materiaal en de praktische organisatie. 

 

7. BIJLAGEN 
 
Het materiaal en de formulieren zijn te raadplegen op www.gezondemond.be.  
 
 

 

 

 

http://www.gezondemond.be/

