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Hoofdluisprotocol De Kralingsche School
Dit hoofdluisprotocol is gemaakt om de kans op hoofdluisbesmetting zo klein mogelijk te
maken. De aanpak van het luizenprobleem bij een kind vraagt van alle betrokkenen veel
inspanning, met name van de ouders/verzorgers van het kind. Door als school en ouders
samen te werken houden we het probleem zo klein mogelijk. Iedereen heeft hierin zijn
eigen verantwoordelijkheid.

Werkwijze Hoofdluisprotocol:
Elke groep heeft zijn eigen luizenouders. Er zijn minimaal 2, zo mogelijk 3 ouders per
groep die de luizencontroles doen. Deze ouders stellen zich minimaal een schooljaar voor
luizencontroles beschikbaar, inclusief de eerste controle na de zomervakantie, totdat zich
voor het nieuwe schooljaar nieuwe ouders beschikbaar hebben gesteld.
Op woensdag na ieder vakantie worden alle kinderen controleert op hoofdluis. Een
overzicht van de luizencontrole-weken staat op de jaarplanner. Ook bij tussentijdse
meldingen van hoofdluis/neten worden de vaste luizenouders van die klas gevraagd de
controles te doen.
De controles vinden plaats aan het begin van de dag, terwijl de kinderen aan het werk
zijn.

Taken van de luizenmoeders
1. Op woensdag na iedere schoolvakantie de klas controleren op hoofdluis. Er wordt
zorgvuldig gekeken op de voorkeursplaatsen: pony, kruin, nek en achter de oren naar
luizen en neten. Vragen/aanbieden of de leerkracht ook gecontroleerd wil worden.
2. De luizenouder houdt op een registratieformulier (in de luizendoos in iedere klas) bij of
alle kinderen gecontroleerd zijn en bij wie eventueel luizen of neten geconstateerd zijn.
Deze formulieren worden in een aparte plastic box bewaard.
3. Aan de kinderen wordt geen mededeling gedaan over de bevindingen. Discreet wordt de
leerkracht geïnformeerd over de bevindingen
4. Indien bij een kind hoofdluis geconstateerd wordt, moet dit onder vier ogen of
schriftelijk aan de betrokken leerkracht gemeld worden.
5. De luizenmoeder geeft bij neten een brief voor de ouders in een envelop mee aan het
betreffende kind. Als er levende luis wordt geconstateerd, worden de ouders gebeld met
het verzoek het kind direct van school op te halen en thuis tegen hoofdluis te behandelen.
6. Na 7 dagen volgt een hercontrole.
7. Blijkt 6 weken na de eerste constatering dat het kind nog steeds niet vrij is van
hoofdluis/neten, dan meldt de Hoofdluizenmoeder dit bij de directeur.
8. Bij een tussentijdse melding, extra luizencontrole uitvoeren. Deze controle moet zo snel
mogelijk na de melding plaatsvinden.
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9. Voor iedere vakantie nemen de kinderen hun luizenzak mee naar huis voor een
grondige wasbeurt.

Taken ouders/verzorgers:
1. Gedurende het hele jaar het eigen kind regelmatig controleren op hoofdluis, met name
aan het eind van elke vakantie.
2. Indien er hoofdluis gevonden wordt, dient de ouder/verzorger dit te melden aan de
groepsleerkracht van het desbetreffende kind.
3. Indien op school hoofdluis is geconstateerd, controleert de ouder/verzorger zelf thuis
eventuele broertjes of zusjes. Als bij hen ook hoofdluis of neten worden geconstateerd,
informeert de ouder/verzorger de betreffende leerkracht.
4. De ouder/verzorger gaat direct over tot het nemen van maatregelen. (zie de
informatiebrief hoe te handelen.)
5. Op de controledagen houden de ouders rekening met de haardracht van hun kind, zodat
de luizenouders geen kostbare tijd verliezen.
6. De ouders/verzorgers controleren zelf thuis hun kinderen in geval van afwezigheid
tijden een hoofdluiscontrole.
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