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Dit protocol is gemaakt om de kans op luizenbesmetting op school zo klein mogelijk te houden. De
aanpak van een luizenbesmetting bij een kind vergt voor ouders/ verzorgers veel moeite en
inspanning. Door als school en ouders samen te werken wordt het luizenprobleem zo klein mogelijk
gehouden.
Wat verwachten wij van ouders:
 Regelmatig controleren op luizen.
 Bij constatering van luizen en/of neten dit zo snel en goed mogelijk te behandelen.
 Bij constatering van luizen en/of neten dit de volgende schooldag te melden bij de
leerkracht.
 Na behandeling goed te blijven kammen (twee weken lang elke dag) en controleren.
 Spreek met uw kind af dat jas, das en handschoenen in de luizenzak gaan.
Wat mag u van de school verwachten:
 Leerkrachten praten met kinderen over luizen, zodat het hebben van luizen uit de taboesfeer
komt.
 School zorgt voor luizencontroles na elke schoolvakantie.
 De school informeert ouders over luizenbehandeling via ’t Jagertje en in de ouderkamer.
 School biedt ouders hulp aan door hen in contact te brengen met de schoolverpleegkundige
bij hulpvragen van ouders m.b.t. hardnekkige luizenproblemen.
Stappenplan controles:
 Na elke vakantie wordt in elke groep een luizencontrole gehouden door ouders van de
luizenbrigade.
 Ouders van de luizenbrigade geven de namen van kinderen die luizen hebben alleen door
aan de leerkracht. Ze bespreken deze verder met niemand.
 De leerkracht informeert de ouder(s) en ouders wordt gevraagd het kind te behandelen. Na
behandeling mag het kind weer naar school.
 De leerkracht informeert ouders van kinderen waar neten zijn aangetroffen en vraagt om
extra controle hierop.
 De groep van het kind met luizen/ neten krijgt een standaardbrief mee dat er luizen/neten
geconstateerd zijn in de klas en het verzoek om thuis goed te controleren, ook andere
gezinsleden.
 Na twee weken wordt in de groep waar neten/luizen zijn aangetroffen een her controle
gedaan.
 Zo nodig worden bovenstaande stappen herhaald.
 Bij een aanhoudend luizenprobleem wordt extra hulp van de schoolverpleegkundige ingezet,
zowel voor de school als voor de ouders.
 Bij een aanhoudend luizenprobleem wordt dit kenbaar gemaakt aan alle ouders middels een
brief, vermelding bij de buitendeuren en in ’t Jagertje.
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