Geachte ouders, verzorgers,
Betreft: beleid luizencontrole
Drie keer per jaar wordt op onze school preventief een luizencontrole uitgevoerd. Op de schoolkalender vindt
u terug in welke weken dit is. De zorgouders verzorgen deze controle voor hun ‘eigen’ groep. Ze doen dit met
2 personen.
Daarnaast vinden er ook luizencontroles buiten deze momenten plaats, als er via ouders of leerkrachten
meldingen binnenkomen van de aanwezigheid van hoofdluis.
Wat voor u en uw kind belangrijk is om te weten:
Bij preventieve controles:
1. De zorgouder bepaalt kort vóór de betreffende week op welke dag ze de controle uitvoert. U krijgt 1
of 2 dagen van te voren een mailbericht van het MT waarin de datum staat en enkele aanwijzingen
die van belang zijn om de controle goed uit te kunnen voeren.
2. Als er luizen en/of neten gevonden worden in het haar van uw kind, dan wordt u daarvan telefonisch
op de hoogte gesteld. U dient dan thuis de behandeling te starten om luizen/neten te verwijderen
om verdere verspreiding te voorkomen. Diezelfde dag wordt er een mailbericht gestuurd naar alle
ouders van alle groepen met de mededeling dat er hoofdluis op school is geconstateerd en dat wij
verwachten dat alle ouders hun kinderen nog enkele weken hierop controleren. Elke groep waar
hoofdluis is vastgesteld, wordt na enkele weken nog een keer gecontroleerd.
Bij meldingen van ouders of leerkrachten:
3. Als u thuis zelf luizen of neten aantreft bij uw kind, dient u dit altijd door te geven aan de leerkracht
van de groep waarin uw kind zit. Deze meldt dit bij het MT. Er wordt dan een mailbericht aan alle
ouders van alle groepen gestuurd met de mededeling dat er hoofdluis op school is geconstateerd en
dat wij verwachten dat alle ouders hun kinderen diezelfde dag thuis controleren en ook in de eerste
twee weken daarna. De zorgouders doen dan een extra controle in alle groepen. Elke groep waar
hoofdluis is vastgesteld, wordt na enkele weken nog een keer gecontroleerd.
4. Leerkrachten die hoofdluis constateren, moeten dit direct melden bij het MT. Diezelfde dag wordt er
een mailbericht gestuurd naar alle ouders van alle groepen met de mededeling dat er hoofdluis op
school is geconstateerd en dat wij verwachten dat alle ouders hun kinderen diezelfde dag en nog
enkele weken daarna hierop controleren. Ook worden alle zorgouders via mail gewaarschuwd,
waarna ze binnen een week een extra luizencontrole verrichten bij alle kinderen van alle groepen.
Elke groep waar hoofdluis is vastgesteld, wordt na enkele weken nog een keer gecontroleerd.
5. Als er naar ons oordeel bij het aantreffen van luizen sprake is van een “individueel/geïsoleerd” geval,
dan worden alleen de kinderen van de desbetreffende groep nogmaals gecontroleerd, zodat het
aantal controlemomenten zoveel mogelijk beperkt blijft.
6. De leerkrachten van alle groepen krijgen in alle gevallen een mail waarin staat dat er luizen zijn
geconstateerd in een groep en dat er binnen een week een luizencontrole komt in alle groepen. Via
het MT worden de tijdstippen van de controles naar hen doorgemaild.
7. Als u meer wilt weten over het omgaan met hoofdluis, dan adviseren we om te kijken op de site van
de Dienst Gezondheid & Jeugd,
https://www.dienstgezondheidjeugd.nl/images/downloads/professionals/infectieziekten/deurbriefje
s/Deurbriefje_Hoofdluis.pdf

