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HOOFDLUISPROTOCOL JULIANA VAN STOLBERGSCHOOL
BIJ MELDING DOOR OUDERS EN BIJ REGULIERE CONTROLE

MELDING DOOR OUDERS
Wanneer een ouder ontdekt dat zijn/haar kind hoofdluis heeft, dient men dit direct te melden aan de
betreffende leerkracht of de directie.
Deze meldt het aan de hoofdluiscommissie, zodat zo spoedig mogelijk de betreffende groep
gecontroleerd wordt of er al besmetting heeft plaatsgevonden. Ook worden de groepen gecontroleerd
waarin broers en/of zussen zitten.
Met de betrokkenen zal worden bekeken of het kind op school kan blijven of thuis moet blijven. Dit
hangt af van de volgende factoren:




Is het kind al behandeld of moet er nog worden gestart met de behandeling;
Betreft het levende luizen of zijn het inmiddels neten;
Is het kind leerplichtig.

Aan de ouders wordt een informatiebrief gestuurd waarin o.a. de behandelmethode staat. Deze
behandelmethode is ook te vinden op de website van onze school. Speciale metalen
luizen/netenkammen, PriodermLotion en Prioloxspoeling zijn te koop bij de drogisterij/apotheek. Het
kind mag weer naar school als alle levende luizen dood zijn.
Na controle door de hoofdluiscommissie wordt als volgt actie ondernomen:
1. De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht dat er hoofdluizen/neten geconstateerd zijn
en wie het betreft.
2. De luizencape van het betreffende kind wordt dagelijks door de leerkracht verschoond.
3. Alle kinderen uit de betreffende groep krijgen een alarmbrief mee waarin staat dat er
hoofdluizen/neten zijn geconstateerd. Tevens wordt hierin aan alle ouders gevaagd hun
kinderen thuis te controleren.

Na twee weken vindt er een nacontrole plaats in de groep van het besmette kind én in de groep(en)
waar een broer en/of zus van het betreffende kind zit.
Aan de hand daarvan worden de volgende regels gehanteerd.
Aan alle leerkrachten wordt vooraf een herinneringsmail gestuurd met daarin vermeld welke
groep(en) gecontroleerd worden, zodat iedereen rekening kan houden met een (eventuele)
nacontrole. In deze mail wordt tevens vermeld welk(e) kind(eren) het betreft.
Geen hoofdluizen/neten gevonden?
1. Dan stopt de nacontrole.
2. De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht dat de betreffende groep hoofdluisvrij is
en dat de hoofdluiscape niet meer verschoond hoeft te worden.
Nog steeds hoofdluizen/neten aanwezig?
1. De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht en neemt z.s.m. contact op met de ouder(s)
om dit hardnekkige probleem te bespreken. Tevens wordt bekeken of er een huisbezoek door
een lid van het hoofdluisteam moet worden gebracht.
2. Aan de kinderen uit de betreffende groep(en) wordt nogmaals een alarmbrief meegegeven
dat de groep(en) nog steeds niet hoofdluisvrij is/zijn.
3. De luizencape van het betreffende kind wordt dagelijks door de leerkracht verschoond.
4. Bij een verschil van mening kan door de school een onafhankelijk persoon (Kapsalon Elina)
worden ingeschakeld.
5. Na twee weken vindt er een laatste nacontrole plaats in de groep van het besmette kind én
in de groep(en) waar een broer en/of zus van het betreffende kind zit(ten). Ook hier wordt
vooraf een mail gestuurd naar alle leerkrachten waarin wordt gemeld welke groep(en) en
welk(e) kind(eren) het betreft. Mochten er dan toch nog neten en/of luizen worden
aangetroffen, wordt het probleem besproken met de directie. Deze geeft uiteindelijk
uitsluitsel over de ontstane situatie.

De ervaring heeft geleerd dat, wanneer u uw kind dagelijks goed kamt met de luizenkam én
met uw nagels de overige neten uit de haren trekt, het écht mogelijk is uw kind binnen 2
weken hoofdluisvrij te krijgen.

REGULIERE CONTROLE
Elke donderdag na een vakantie vindt er hoofdluiscontrole plaats. Wanneer er hoofdluis c.q. neten
ontdekt worden, worden de volgende regels gehanteerd.
1. De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht dat er hoofdluizen/neten geconstateerd zijn
en wie het betreft. De hoofdluiscape van het betreffende kind wordt dagelijks na schooltijd
door de leerkracht verschoond en minimaal 24 uur in de diepvries bewaard tot de volgende
hoofdluiscontrole.
2. Alle kinderen uit de betreffende groep krijgen een alarmbrief mee waarin staat dat er
hoofdluizen/neten zijn geconstateerd. Ook wordt hierin aan alle ouders gevaagd hun kinderen
thuis te controleren.
4. Aan de ouders van het betreffende kind wordt een brief per post gestuurd waarin vermeld
staat dat er hoofdluizen/neten zijn geconstateerd plus de juiste behandeling ervan.
5. Wanneer er levende hoofdluizen aangetroffen zijn, wordt met de betrokkenen overlegd of het
kind de hele dag op school kan blijven of ’s middags thuis moet blijven. Dit hangt af van de
volgende factoren:
a. Is het kind al behandeld of moet er nog worden gestart met de behandeling;
b. Is het kind leerplichtig.

Na twee weken vindt er een nacontrole plaats in de groep van het besmette kind én in de groep(en)
waar een broer en/of zus van het betreffende kind zit.
Aan de hand daarvan worden de volgende regels gehanteerd.
Aan alle leerkrachten wordt vooraf een herinneringsmail gestuurd met daarin vermeld welke
groep(en) gecontroleerd worden, zodat iedereen rekening kan houden met een (eventuele)
nacontrole. In deze mail wordt tevens vermeld welk(e) kind(eren) het betreft.
Geen hoofdluizen/neten gevonden?
1. Dan stopt de nacontrole.
2. De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht dat de betreffende groep hoofdluisvrij is
en dat de hoofdluiscape niet meer verschoond hoeft te worden.
Nog steeds hoofdluizen/neten aanwezig?
1. De groepsleerkracht wordt op de hoogte gebracht en neemt z.s.m. contact op met de ouder(s)
om dit hardnekkige probleem te bespreken. Tevens wordt bekeken of er een huisbezoek door
een lid van het hoofdluisteam moet worden gebracht.
2. Aan de kinderen uit de betreffende groep(en) wordt nogmaals een alarmbrief meegegeven
dat de groep(en) nog steeds niet hoofdluisvrij is/zijn.
3. De luizencape van het betreffende kind wordt dagelijks door de leerkracht verschoond.

4. Bij een verschil van mening kan door de school een onafhankelijk persoon (Kapsalon Elina)
worden ingeschakeld.
5. Na twee weken vindt er een laatste nacontrole plaats in de groep van het besmette kind én
in de groep(en) waar een broer en/of zus van het betreffende kind zit(ten). Ook hier wordt
vooraf een mail gestuurd naar alle leerkrachten waarin wordt gemeld welke groep(en) en
welk(e) kind(eren) het betreft. Mochten er dan toch nog neten en/of luizen worden
aangetroffen, wordt het probleem besproken met de directie. Deze geeft uiteindelijk
uitsluitsel over de ontstane situatie.

Na twee weken vindt er een laatste nacontrole plaats in de groep van het besmette kind én in de
groep(en) waar een broer en/of zus van het betreffende kind zit(ten). Ook hier wordt vooraf een mail
gestuurd naar alle leerkrachten waarin wordt gemeld welke groep(en) en welk(e) kind(eren) het
betreft. Mochten er dan toch nog neten en/of luizen worden aangetroffen, wordt het probleem
besproken met de directie. Deze geeft uiteindelijk uitsluitsel over de ontstane situatie.

De ervaring heeft geleerd dat, wanneer u uw kind dagelijks goed kamt met de luizenkam én
met uw nagels de overige neten uit de haren trekt, het écht mogelijk is uw kind binnen 2
weken hoofdluisvrij te krijgen.
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