Hoofdluisprotocol Kbs Jacinta
Op Kbs Jacinta werken we met een hoofdluisprotocol. De uitvoering berust bij zo’n 30
ouders, die de “luizenbrigade” vormen. Van deze ouders is er één coördinator. Vanaf
het schooljaar 2017-2018 is dit Angelique Grippeling (agrippeling@xs4all.nl).
Er wordt preventief gecontroleerd na iedere schoolvakantie en curatief na het
ontdekken van actieve luis in de groep. Het preventief controleren gebeurt in de week
na iedere vakantie, liefst op maandag om 8.30 uur. Indien de controleouders niet op
maandag beschikbaar zijn wordt de controle op een andere ochtend later in dezelfde
week gedaan. Wij vragen de ouders om het haar van hun zoon/dochter van tevoren te
wassen.
Iedere groep heeft twee ouders die alle kinderen controleren. De controles vinden
plaats buiten de groep. De kinderen komen in tweetallen naar de controleouder. De
controleouder stelt zich eerst voor en vertelt wat ze komt doen. De bevindingen
worden vastgelegd op een leerlingenlijst.
Hoe is de procedure?
A. Er worden hoofdluis/neten ontdekt in de groep. Dit kan op drie manieren zijn
ontdekt:
1. Tijdens de preventieve controles
2. Door de leerkracht of
3. Door de ouders zelf
1. Indien hoofdluis wordt geconstateerd tijdens een preventieve controle, dan melden
de controleouders de aanwezigheid van hoofdluis bij de leerkracht van de
desbetreffende groep en bij de coördinator van de luizenbrigade. Vervolgens
onderneemt de leerkracht de volgende acties:
• Neemt contact op met de ouders / verzorgers
• Kopieert de HOOFDLUIS-ALARM!!!!brief en verspreidt deze
• Licht de directie in, die vervolgens weer het schoolteam informeert
• Regelt een hercontrole na 1 ½ tot 2 weken met de controleouders
2. Indien de leerkracht zelf hoofdluis ontdekt, onderneemt hij/zij de volgende
acties:
• Neemt contact op met de ouder(s)/verzorger(s)
• Kopieert de HOOFDLUIS-ALARM!!!!brief en verspreidt deze
• Licht de directie in, die vervolgens weer de rest van het schoolteam informeert
• Informeert de coördinator, bij voorkeur via e-mail
• De leerkracht regelt zo spoedig mogelijk een preventieve controle met de
controleouders.
3. Indien de ouders zelf hoofdluis bij hun kind hebben ontdekt, informeren zij de
leerkracht. Vervolgens onderneemt de leerkracht dezelfde acties als bij 2.
De leerkracht belt dus de ouders en vraagt hen (als ze thuis zijn) om hun kind in de
middagpauze of na schooltijd direct te behandelen tegen hoofdluis/neten. Op deze
manier wordt besmetting van de andere kinderen voorkomen. Als de ouders van de
leerling niet telefonisch te bereiken zijn, gaat er een brief met de leerling mee naar
huis.

B. Na 1 ½ tot 2 weken vindt de hercontrole plaats. Op dat moment kunnen er twee
dingen gebeuren:
1. Het kind is schoon. Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen. De ouders
worden door de leerkracht op de hoogte gebracht dat de bestrijding effectief was.
2. Er zijn nog luizen / neten aanwezig.
a. De ouders worden door de leerkracht telefonisch op de hoogte gebracht
dat de bestrijding niet effectief was.
b. De school biedt de ouders / verzorgers de mogelijkheid persoonlijke instructie
te krijgen m.b.t. signalering en behandeling.
c. Na 10 – 14 dagen vindt er opnieuw een hercontrole plaats.
d. Er gaat een HOOFDLUIS-ALARM!!!!brief naar alle ouders dat de bestrijding
onvoldoende was. Eventueel begeleidt door een persoonlijk bericht van de
leerkracht via e-mail, klasbord of groepsapp.
C. Als na de tweede (en derde) hercontrole nog steeds luizen / neten worden
aangetroffen:
• Neemt de directie contact op met de ouder / verzorger en eventueel de
coördinator om de luizenbestrijding door te nemen. Is overal aan gedacht?
Wordt de behandeling goed uitgevoerd?
• Eventueel wordt de GGD ingeschakeld, die zo nodig advies kan geven.
• Hercontrole vindt plaats na 10 – 14 dagen. Hierbij dient de ouder/verzorger
aanwezig te zijn.
Ouder(s)/verzorger(s) die niet meewerken aan de hoofdluisbestrijding
Wanneer ouders niet mee werken zal in het belang van het kind met hoofdluis en in het
algemeen belang van de school de GGD ingeschakeld moeten worden. De GGD zal
contact opnemen met de ouders/verzorgers, en ouders een gesprek aanbieden in het
adviseren en behandelen van hoofdluis. Wanneer ouders blijven weigeren zal de GGD in
overleg met school een melding maken bij het AMK (Advies Meldpunt
Kindermishandeling).

