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Stappenplan informeren ouders bij constatering hoofdluis (lijn in de school)

Algemeen
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen kan deze
besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander overgebracht worden. De school is, ongewild, een
dergelijke plaats. Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid
dragen betreffende de bestrijding van hoofdluis. Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal
voorzorgsmaatregelen te nemen, waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en zo nodig te
behandelen. Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op deze school in samenwerking met
de klassenouders gekozen voor een systematische aanpak. Dit houdt in dat de school op het moment, dat er
hoofdluis gesignaleerd wordt een aantal voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van
hoofdluis beperkt. Daarnaast zijn er ouders die luizenpluizen op een aantal vaste tijdstippen, iedere week
maandagochtend na elke vakantie, alle leerlingen te controleren op hoofdluis.
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, wordt dit niet aan het kind zelf meegedeeld, maar
wordt de leerkracht geïnformeerd.
De ouders worden van tevoren via het jaarrooster in Parro en via de nieuwsflits op de hoogte gebracht
wanneer de controles plaatsvinden.
Aanpak en stappenplan
•
•
•
•
•

Luizenpluizen in de eerste week na iedere vakantie (liefst op maandag/dinsdag)
Klassenouders vragen aan ouders of zij willen luizenpluizen.
Berichtgeving naar ouders verloopt via leerkrachten (Parro).
Hoe gaan we hier in de groep mee om ? (preventief): Leerkrachten bespreken dat luizen geen
voorkeur hebben voor een hoofd, dat het vervelend is als je ze hebt maar dat je er niets aan kunt
doen en dat iedereen ze kan krijgen. Pesten als iemand luizen heeft accepteren wij dan ook niet.
Wat te doen bij een melding van ouders.
De melding van een besmetting van hoofdluis kan ook rechtstreeks van een ouder komen. Bij een
melding door een ouder wordt de informatie voor ouders/verzorgers van de overige kinderen door
de leerkracht via Parro aan alle ouders verstuurd.

Aanpak luizenpluizen

•
•
•
•
•

•

Iedere week na iedere vakantie: luizenpluis ouders laten aan leerkracht weten welke dag(en) ze
komen luizenpluizen. Liefst op maandag/dinsdag
Ouders halen kinderen uit de groep
Kinderen worden op de gang onderzocht
De school heeft materialen om de kinderen te controleren (is dit zo??)
Als er luizen worden geconstateerd wordt de leerkracht hierover geïnformeerd. De school verwacht
van de luizenouders dat zij zorgvuldig met de informatie uit de controles omgaan en de privacy van
de kinderen respecteren. Geheimzinnigheid is niet nodig maar er moet begrip zijn voor
schaamtegevoelens. Leerkracht informeert de ouder van het kind (en vanaf groep 5 ook het kind) en
stuurt een algemeen bericht in Parro naar alle ouders uit de groep.
Twee weken na de behandeling wordt er opnieuw een controle uitgevoerd in de groep.

Informatie voor ouders/verzorgers van kind met hoofdluis
Beste ouder(s), verzorger(s)
Bij uw kind is hoofdluis geconstateerd.
Om uitbreiding te voorkomen, vinden wij het belangrijk om u hierover te informeren.
Wij vragen u om uw zoon/dochter te behandelen met speciaal voor kinderen bestemde shampoo of
hoofdlotion. Dit helpt tegen de luizen. Om de neten weg te krijgen is het belangrijk dat u dagelijks meerdere
keren de haren van uw kind kamt. Alle middelen die u nodig heeft kunt u verkrijgen bij de apotheek of
drogist.
In de bijgevoegde brief kunt u hier meer over lezen.
Met vriendelijke groet

Informatie voor ouders/verzorgers van overige kinderen
Beste ouder(s), verzorger(s)
Bij een leerling uit de groep van uw kind is hoofdluis geconstateerd.
Om uitbreiding te voorkomen, vinden wij het belangrijk om u hierover te informeren.
Wij vragen u om bij uw zoon/dochter de hoofdhuid de komende tijd extra te controleren.
Hoofdluizen zijn kleine, grauwe beestjes. Een volwassen hoofdluis is ongeveer zo groot als een speldenknop.
Neten zijn eitjes van de luizen. Meestal zijn ze wittig van kleur en lijken ze op roos. Roos zit echter los in ‘t
haar, terwijl neten in het haar vastgekleefd zitten en moeilijk los te krijgen zijn.
Hoofdluis kunt u tijdig ontdekken door de haren regelmatig te kammen met een stofkam.
Als u hoofdluizen en/of neten constateert, dan kunt u deze goed bestrijden met een hoofdlotion. Alle
middelen die u nodig heeft kunt u verkrijgen bij de apotheek of drogist.
Wanneer u neten of luizen aantreft bij uw kind, wilt u dit dan wel melden aan school? Liefst nog dezelfde
dag.
Met vriendelijke groet
Team Obs de Cirkel.
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