Luizenprotocol
Doel: Voorkomen van verspreiding van hoofdluis binnen de groep/school.
1. Informatievoorziening
o

Na iedere zomervakantie het hoofdluis protocol (regels en afspraken) onder de aandacht brengen van
de (nieuwe) leerkrachten en ouders (artikel weekbrief).

o

Er wordt met de kinderen in de klassen open over hoofdluis gesproken om het onderwerp uit de
taboesfeer te halen. Als er in een periode veel hoofdluis geconstateerd wordt, kunnen eventueel extra
lessen in het kader van gezondheidsbevordering gegeven worden (hoofdluis? Hoe word je besmet?
etc.). Lesmateriaal is aanwezig bij de GGD.

o

Bij elke controle gaat er met iedere leerling een resultatenbrief mee.

o

Ouders worden geïnformeerd via de weekbrief over de aanwezigheid van hoofdluis en wanneer

controles plaatsvinden. Ze worden verzocht hun kinderen regelmatig te controleren en zo nodig

maatregelen te nemen. Op onze website staat dit protocol, zodat ouders hiervan kennis kunnen
nemen.

2.

‘Hoofdluis-screening’
•

Op onze school zijn er controleouders voor het screenen op hoofdluis.

Coördinator van de controleouders is Rosmarijn Ancher (lid van de ouderraad). Wens is om in elke
groep twee ouders te vinden die deze groep controleert zodat de screening maar een half uur in
beslag neemt.

•

Na elke vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis.

•

Bij elke controle gaat er met iedere leerling een resultatenbrief mee.

•

Na constatering van hoofdluis of neten worden de ouders van de betreffende kinderen gebeld door de
leerkracht/conciërge en verzocht het kind en gezinsleden zo snel mogelijk te behandelen (volgens

meest recente richtlijnen). In een ernstig geval van hoofdluis kan de school verzoeken om het kind

direct op te halen van school voor het behandelen. In de daaropvolgende weekbrief wordt er melding
van gemaakt in welke groep(en) hoofdluis is geconstateerd.
•

De ouder/verzorger van een leerling met hoofdluis krijgt desgevraagd informatie mee hoe de

besmetting te behandelen. De informatie is ook op de site van de Leeuwerik en op de site van de GGD
te vinden.

•

Na 10 dagen wordt in een groep waarin hoofdluis is geconstateerd, een na-controle uitgevoerd.

•

Na-controle wordt net zolang herhaald totdat de groep “luizenvrij” is.

•

Van nieuwe ontwikkelingen worden de controleouders regelmatig op de hoogte gehouden.

•

Aanwezig materiaal: plastic wegwerphandschoenen, metalen luizenkammen, 70% alcohol ( ter

reiniging van de handen)
•

Na een melding van hoofdluis buiten de reguliere controles om, bijvoorbeeld door een ouder van een
leerling, wordt de betreffende groep extra gecontroleerd.

