Beknopt protocol Luizen Jozefschool

Luizencontrole: na elke vakan1e vindt er een controle plaats
Per klas worden 2 ouders vóór de zomervakan1e aangesteld door de leerkracht
die deze taak direct bij de start van het schooljaar (zelf of met/door anderen) op
zich nemen. Zij controleren na elke vakan1e.
Namen en telefoonnummers noteren op de lijst Hoofdluiscontroles in het kantoor
door de leerkracht/luizencoördinator
De controle kinderen én leerkracht(en):
• Vraag of de kinderen wel eens jeuk op het hoofd hebben: dit kan een
signaal zijn;
• Luizen zijn kleine grijze beestjes die lopen door het hoofdhaar, ze kunnen
overal lopen.
• De warme plekjes achter de oren en in de nek zijn favoriet.
• Neten plakken heel stevig aan de haren (roos of schilfers vallen er zo af).
• Neten die meer dan 2 cm van de hoofdhuid liggen zijn gegarandeerd oude
neten;
• Bij twijfel: raadpleeg een andere ouder!
OK:
Indien blijkt dat er na controle niemand luizen en/of neten heeN, dient dit
aangegeven te worden bij Louis op de lijst met daarbij vermeld de datum van
controle.
NIET OK:
• Controlerende ouder licht leerkracht in
• Leerkracht hangt poster op aan de 3 voordeuren met de mededeling dat er
hoofdluis is. Hangt er al een poster: dan groep erbij zeQen met datum! (deze
zijn te vinden in de map bij de leerkracht).

• Controlerende ouder vermeldt op lijst de uitslag van de controle: niet OK,
met daarbij aangeven: neten en/of luizen + datum controle.
• Controlerende ouder vermeldt in grijze luizenmap “Hoofdluis” in de
teamkamer de naam / namen van de kinderen die hoofdluis hebben met
daarbij de datum en de luizen / neten die zijn gevonden.

• Let op: ouders worden alleen direct ingelicht met verzoek kind te halen en te
behandelen als er luizen zijn gesignaleerd. De controlerende ouder stemt af
met de leerkracht wie contact opneemt met de ouders.
Zoz.
• Bij neten worden de ouders door de controlerende ouder / de leerkracht
ingelicht en wordt een instruc1ebrief voor behandeling meegegeven. (deze is
aanwezig in map bij leerkracht of in de luizenmap)* Ouders worden ook gebeld als er
alleen neten zijn door de controlerende ouder of de leerkracht (even
afstemmen), dit ter controle.
• Als bij een kind luizen of neten geconstateerd zijn, dan moeten ook de
broertjes of zusjes gecontroleerd worden. Het kind haalt de broertjes of
zusjes direct even op voor controle. De controlerende ouder licht de
leerkrachten van deze groepen in.
• Worden bij broertjes of zusjes ook luizen of neten geconstateerd, dan moet
ook die groep direct helemaal gecontroleerd worden. De leerkracht zorgt
voor een extra controle in de eigen groep, liefst dezelfde dag.
• Na 2 weken nogmaals controle totdat hele groep vrij is van luizen en neten.
Neten die meer dan 2 cm van de hoofdhuid liggen zijn gegarandeerd oude
neten.
NA BEHANDELING ALLES WEER OK:
• Brieven verwijderen bij in-/uitgangen door leerkracht.
• Lijst in kantoor op het prikbord invullen door controlerende ouder.
*Richtlijnen behandeling
(zie ook internet www.ouders.nl; www.huidinfo.nl/hoofdluis; www.ggdhollandsnoorden.nl; www.rivm.nl)
• Kind behandelen met an1-luis/neet produkt
• Knuﬀels e.d 2 weken in afgesloten plas1czak
• Luizen kunnen zwemmen dus let op met zwemles
• Inlichten vriendjes/vriendinnetjes;
• 2 weken kammen + evt. nabehandeling
(1p: haren besprenkelen met water met azijn (3:1) en inlaten trekken dit weekt neten los)
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