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Protocol hoofdluis
Hoofdluisouders controleren de groepen in principe een week na iedere vakantie!
Protocol A
Hoofdluis geconstateerd tijdens hoofdluiscontrole door hoofdluisouders:
1. Ouders van betreffende kind(eren) worden gebeld door de eigen leerkracht met
de mededeling dat er neten of hoofdluizen gevonden zijn bij hun kind. Het kind
hoeft niet persé opgehaald te worden, maar het mag wel.
2. De ouders krijgen middels een brief de opdracht het kind zo snel mogelijk
hoofdluisvrij te krijgen, bijv. m.b.v. hoofdluismiddel en een luizenkam.
3. Alle ouders uit de groep worden op de hoogte gesteld middels een brief en
controleren hun eigen kinderen, volgens de gegeven informatie in ouderbrief.
4. Hoofdluisouders komen na 2 weken opnieuw in de groep om alle kinderen te
controleren.
5. Kinderen die een controle missen krijgen een briefje met daarop vermeld dat zij
de controle hebben gemist. Daarin de vraag of ouders zelf willen controleren.
(briefjes voorin de luizen map)
Mocht er wederom hoofdluis geconstateerd worden door de hoofdluisouders, herhaalt
het protocol zich opnieuw van 1 t/m 4.
Protocol B
Hoofdluis geconstateerd bij eigen kinderen door ouders:
1. Ouders melden hun constatering bij de leerkracht(en).
2. Leerkracht schakelt hoofdluisouders in (van de eigen jaargroep):
voor telefoonnummers zie lijst in hoofdluis-map.
3. Hoofdluisouders geven aan wanneer ze komen (binnen 2 dagen).
4. Alle ouders van de groep worden op de hoogte gesteld middels een brief en
controleren hun eigen kinderen.(ouderbrief)
5. Hoofdluisouders komen na 2 weken opnieuw in de klas om alle kinderen te
controleren.
Mocht er wederom hoofdluis geconstateerd worden door de hoofdluisouders, herhaalt
het protocol zich opnieuw van 4 t/m 6.
Afspraken voor de leerkracht:
- geef de kinderen uitleg over hoofdluis
- laat je als eerste controleren
- zorg ervoor dat de hoofdluisouders aan de slag kunnen
- zelf hoofdluisouders inschakelen (bij constatering door ouders)
- zelf de ouders van een kind met hoofdluis bellen (niet door de hoofdluisouders laten
bellen)
- wanneer er een nieuwe leerling in de klas komt, geef je het door aan de ouders
(map)
- bij een gemiste controle briefje mee( zit in luizenmap)
Directie:
Wanneer voor een derde keer gedurende een schooljaar hoofdluis wordt geconstateerd in
één gezin, neemt de directeur contact op met de ouders. Eventueel wordt er een melding
bij de GGD gedaan, die dan contact opneemt met het gezin.

