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ONTSTAAN VAN GAATJES IN JE TANDEN 
Instructie voor de leraar

Vaardigheid Luisteren

Niveau A2

Subvaardigheid Kijken en luisteren naar audiovisuele media 

Can-do statement ERK
LUA2-5b. Kan zich een indruk vormen van de belangrijkste inhoud in een 
feitelijk nieuwsbericht op televisie. 

Domein dagelijks leven

Doelgroep PO groep 7/8

Thema Ontstaan van gaatjes in je tanden.

Naam taak ONTSTAAN VAN GAATJES IN JE TANDENLUI-POGR78-A2-JH

Afname-instructie voor de leraar

Kopieer de taak. Zet het luisterfragment klaar. Behandel eventuele benodigde voorkennis. Deel de taak 
uit. Link: https://www.youtube.com/watch?v=u_ItI5IOHL8 De Clipphangers op Youtube zijn korte,  
informatieve video’s met voor leerlingen interessante onderwerpen. U kunt een video in de klas bekijken 
en hier korte vragen bij maken, naar het voorbeeld in deze taak. Het kan zijn dat de leerlingen kennis uit 
deze video’s al hebben in hun eigen taal, let daarop bij het formuleren van de vragen. 

Beoordelingsmodel 
1. Inhoudelijke criteria

Om de taak met een voldoende te kunnen afsluiten, moet de leerling minimaal 80% van de vragen 
juist hebben beantwoord. Zie voorbeelduitwerking voor de juiste antwoorden.

2. Vormelijke criteria 

A2

https://www.youtube.com/watch?v=u_ItI5IOHL8
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Voorbeelduitwerking

1. Als je je tanden niet goed poetst, komt er een laagje op je tanden.  
 Hoe noem je dit laagje? 

◼ Tandplak 
◻ Tandbak
◻ Tanddiertjes

2. Wat kan je doen om gaatjes in je tanden te voorkomen? 
 Je tanden goed poetsen en …

◼ minder snoepen. 
◻ minder zout eten.
◻ vaker op een dag eten.  

3. Wat gebeurt er eerst bij kapotte tand? 

◻ Er komt een gaatje in je tand.   
◻ Het tandbeen gaat kapot.
◼ Het tandglazuur gaat kapot.   

4. Hoeveel keer per dag moet je minimaal je tanden poetsen volgens de video? 

◻ 1 keer per dag 
◼ 2 keer per dag 
◻ 3 keer per dag  

5. Vul aan.

“Met twee keer per dag boenen, krijg je een mond om te zoenen!”


