Hoofdluis Protocol
Een aantal ouders wordt belast met periodieke controles.
Aanspreekpunt: juffrouw Annelies van der Vlist
De ouderwerkgroep is gestart met een informatie bijeenkomst met Maria v. Kool van de GGD, in 2001.
Tijdens deze bijeenkomst werd informatie over de hoofdluis gegeven, de techniek van kammen werd
besproken, er is een overzicht gegeven over de middelen en methoden voor behandeling en ook is er
aandacht besteed aan de benadering van ouders.
De controles vinden plaats op dinsdagen na elke zomervakantie, na de herfstvakantie, na de
voorjaarsvakantie en na de meivakantie en als er reden voor is.
Controle vindt plaats in de groepen zelf en leerlingen worden op de afgesproken wijze afgevinkt op de
groepslijst.
+

: geen luizen of neetjes
: neten aanwezig (eventueel vermelden waar en hoever van de hoofdhuid

*

: zowel neten als luizen aanwezig

Wanneer kinderen afwezig zijn op de controledatum worden ze op een andere dag, zo snel mogelijk
gecontroleerd.
Bij aanwezigheid van neten of luizen wordt de klas na 14 dagen gecontroleerd, dit gebeurt net zolang tot
de klas ‘luizenvrij’ is.
Na melding van ouders vindt altijd controle plaats in de betreffende klas, in geval van een kleutergroep,
altijd de beide kleutergroepen controleren.
Zijn er over de school meer dan drie kinderen met een besmetting, dan wordt de hele school
gecontroleerd.
Leerkrachten kunnen zich desgewenst aan een controle onderwerpen.

De meewerkende ouders beloven geheimhouding.
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Zij informeren de kinderen niet.
De leerkracht neemt contact op met de ouders van desbetreffende leerling(en) en geeft eventueel advies.
Als er luizen geconstateerd/ gemeld zijn, geeft de leerkracht aan alle kinderen van dat lokaal een brief
mee voor de ouders.
Ouders kunnen als daar behoefte aan is, altijd meer informatie op school krijgen.
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