
Beste ouders, 

 

Afgelopen jaren hebben een aantal ouders zich steeds ingezet voor de bestrijding van hoofdluis. Inmiddels 

is gebleken dat het nakijken en controleren van 500 leerlingen niet te organiseren valt met een te kleine 

groep vrijwilligers. De oudervereniging heeft het idee opgepakt om de hoofdluis-controles te verdelen in 

leerjaren. 

Ieder leerjaar krijgt zijn eigen controle-groep, die maximaal 5 groepen ( kleuters) , bij de meeste 2 of 3 

groepen ter controle krijgt. 

Om dit goed te organiseren is er een contactpersoon per bouw, die de met de  controle-groepen 

communiceert. 

 

Protocol Bestrijden Hoofdluis 
Zoals op alle scholen wordt ook onze school wel eens geconfronteerd met hoofdluis. Op zich zijn 

hoofdluizen betrekkelijk onschadelijk. Ze veroorzaken echter jeuk, waardoor kinderen gaan krabben en 

wondjes krijgen die kunnen gaan infecteren. 

 

Om het verspreiden van hoofdluis op school zoveel mogelijk te beperken, is een goede communicatie en snel 

handelen belangrijk. De ouders zijn in onze visie als eerste verantwoordelijk.  

 

De school wil alle ouders betrekken bij de bestrijding van hoofdluis. Bestrijding is alleen dan effectief als 

het probleem gezamenlijk wordt aangepakt.  

 

Met dit protocol willen we voor alle betrokkenen duidelijkheid verschaffen en beschrijven wat we van elkaar 

verwachten. 

 

1. Communicatie : 
• Op de internetsite en in de schoolgids wordt het protocol opgenomen. 

• In de eerste week  na iedere vakantie en wanneer er luizen/neten worden geconstateerd 

vervolgens de week erna nogmaals, worden alle leerlingen van de groep worden gecontroleerd op 

hoofdluis. 

• Deze groep is verantwoordelijk voor de controle op hoofdluis. 

• De groep luizencontrole bestaat uit een aantal ouders ( minimaal 5 ) van ieder leerjaar. 

( dat betekent dat ouders van groep 5A ook controleren in groep 5 B en 5 C)  

 

 

2.  De organisatie van de controle: 
 

2.1 De rol van de werkgroep Luizencontrole: 
De Luizencontrole-groep per leerjaar  controleert alle kinderen van het leerjaar , binnen de  eerste week na 

elke vakantie. Wanneer er luizen/neten worden geconstateerd vindt er binnen 2 weken nogmaals een 

controle plaats. Wanneer er tussentijds luizen worden geconstateerd overlegt de leerkracht met de groep 

Luizencontrole over de mogelijkheid van een extra controle. De controles gebeuren steeds volgens plan, 

hygiënisch en discreet. De Luizencontrole-groep heeft verder geen verantwoordelijkheden in de 

communicatie naar andere ouders. Zij registreren de controle en informeren de leerkracht  en melden dit 

bij de administratief medewerkster van school. De administratief medewerkster informeert  via de e-mail 

vervolgens de andere ouders. 

 

2.2 De rol van de leerkracht: 

 
• Wanneer er luizen/neten zijn gevonden, neemt de administratief medewerkster contact op met de 

ouders/verzorgers en wijst de ouders/verzorgers op de noodzaak van een snelle behandeling.  

 

• Wanneer er luizen/neten worden geconstateerd, zorgt de leerkracht ervoor dat alle kinderen uit 

de klas, een hoofdluiszak krijgen waar zij de komende twee weken hun jas/das etc. in doen ter 



voorkoming van verspreiding via de kapstok. De leerkracht ziet er op toe dat deze ook 

daadwerkelijk gebruikt worden. De luizenzakken van alle kinderen in de klas zullen dan worden 

uitgewassen. 

 

• Wanneer de behandeling niet wil vlotten of stagneert, bespreekt de leerkracht dit met de ouders 

en de groep Luizencontrole.  

 

• Wanneer er tussentijds luizen worden geconstateerd neemt de leerkracht contact op met de groep 

Luizencontrole controle ouders om een extra controle af te spreken. 

 

 

2.4.  De rol van de ouders: 
• Van de ouders wordt verwacht dat zij het luizencontrole beleid van de school onderschrijven en er 

actief aan meewerken. 

 

• Ouders kunnen een preventieve en actieve bijdrage leveren door hun kind wekelijks te controleren 

op de aanwezigheid van hoofdluizen. 

  

• Wanneer de ouders door de administratief medewerkster  worden gebeld of gemaild met de 

mededeling dat er bij hun kind luizen zijn geconstateerd, wordt er verwacht dat zij  nog dezelfde 

dag beginnen met de behandeling. Het kind moet vervolgens dagelijks gekamd worden. Het wordt 

ook aanbevolen om jassen, knuffels e.d. nog dezelfde dag te wassen. De tussenliggende weken 

kammen en controleren zij het kind dagelijks. Ook de andere leden uit het gezin moeten worden 

gecontroleerd en behandeld. 

 

• Er wordt van alle ouders een actieve rol verwacht in de preventie en bestrijding van hoofdluis. We 

bedoelen hiermee dat wanneer ouders zelf thuis constateren dat hun kind luizen/neten heeft, zij 

dit direct melden aan de leerkracht.  

 

• Aanmelden bij je leerjaar hoofdluis-controle zou erg prettig zijn, hoe meer ouders hoe minder 

tijdsdruk dit oplevert voor iedereen. Meld je dus aan voor je eigen leerjaar ! Dit kan via 

hoofdluistheresia@gmail.com  

 

 

Tenslotte ; het mag helder zijn dat wanneer alle ouders de kinderen regelmatig controleren, dit veel 

ellende voorkomt en het hoofdluisprobleem beheersbaar blijft! 

 

TIP 1:  kinderen met lange haren met  neten/luizen uitkammen met creme-spoeling, zodat het kammen een 

stuk gemakkelijker en prettiger is voor uw kind. 

 

TIP 2:  : Voor meer informatie zie ; www.RIVM.nl (kijk bij infectieziekten) of  www.ggdzob.nl 

 

Aanspreekpunten per leerjaren: 

 

Groepen 1-2  Wendy Pennings ( moeder van Evy) 

Groepen 3-4  Maartje Gordijn ( moeder van Noortje) 

 Groepen 5  Wendy Pennings ( moeder van Niek) 

Groepen 6  Boyoura van Outheusden ( moeder van Maxime) 

Groepen 7  Vanessa Boonstra ( moeder van Sjoerd van de Laar) 

Groepen 8  Daisy van Hoften  ( moeder van Boris Verploegen) 


