Horssen, september 2013

PROTOCOL LUIZEN :
Iedere eerste of tweede week na een schoolvakantie worden alle klassen gekamd.
We vragen ouders die dag het kind geen gel en/of haarlak te laten gebruiken, zodat
we makkelijker kunnen kammen.
Elke groep heeft twee of drie ouders die de controle uitvoeren.
hoofdluiscontrole:
Wanneer er tijdens de controle in een klas hoofdluis en/of neten zijn geconstateerd,
wordt dit door de ouders gemeld bij de betreffende leerkracht en de directie van de
school. De ouders houden een registratielijst bij. Vanzelfsprekend gebeurt dit alles
geheel discreet, ook naar het kind toe.
De leerkracht neemt vervolgens contact op met de ouder/verzorger van het kind en
de ouder zal zo volledig mogelijk worden geïnformeerd. De volgende
gegevens/instructies worden via de leerkracht aan de ouders/verzorgers
doorgegeven:





Wat is er precies gevonden (neetjes en/of luizen).
De ouder wordt gezegd nog diezelfde dag met een behandeling te starten.
De ouder wordt gezegd ook de overige gezinsleden te controleren.
De ouder wordt gezegd bevriende gezinnen te informeren.

De leerkracht zorgt dat de leerlingen van de klas waarin hoofdluis en/of neten zijn
gevonden een brief meekrijgen, met daarin de mededeling dat er hoofdluis in de klas
van zijn/haar dochter is geconstateerd.
Mocht u thuis hoofdluis constateren, meld dit dan op school. Dan wordt er gezorgd
voor een extra controle van de klas.
De ouders zorgen ervoor dat na elke controle de kammen op minimaal 60 graden
worden uitgewassen.

Nacontrole:
Nacontrolevindt plaats twee weken nadat er in een klas hoofdluis en/of neten zijn
gevonden. Op dat moment kunnen er drie dingen gebeuren:





Het kind is schoon. Er worden geen luizen en neten meer aangetroffen.
Er zijn nog luizen/neten aanwezig. Er gaat een brief naar de ouders dat er nog
hoofdluis aanwezig is in de klas. De betrokken ouders worden
mondeling/telefonisch op de hoogte gebracht door de leerkracht. Na 14
dagen vindt er opnieuw een controle plaats.
Bij hardnekkige gevallen zal door de directie contact worden opgenomen met
de GGD met verzoek om advies. Er zal vervolgens een gesprek plaatsvinden
met de directie en de betrokken ouders.

Wij kunnen het niet alleen, dus vragen wij uw medewerking in het bestrijden van
hoofdluis en neten.
Het is een illusie te denken dat de hoofdluis compleet uit te bannen is. Maar door
alertheid en adequaat optreden van alle betrokkenen, kunnen we de overlast op
onze school wel minimaliseren.

