augustus 2018
Protocol hoofdluis - Petrus en Paulusschool
In dit protocol leest u de richtlijnen die gehanteerd worden ter preventie en bij constatering van hoofdluis.
Preventie
1.

Dit protocol wordt opgenomen op de website van de school.

2.

Er is een luizencommissie bestaande uit een leerkracht en een ouder. Zij coördineren de luizencontrole en
zijn aanspreekpunt voor zowel ouder als leerkracht. De luizencommissie verzorgt de informatievoorziening
aan ouders en leerkrachten. Zij registreren de resultaten van de luizencontroles van alle groepen.

3.

De groepsouders zorgen dat er in de week na de schoolvakanties een controlemoment is. Zij doen dit zelf
of zoeken vervanging. In overleg met de leerkracht wordt een geschikte dag gekozen. De leerkracht zorgt
dat er in de klas een aftekenlijst is waarop de ouder die controleert registreert. Is een kind op de dag van
de controle niet aanwezig, zorgt de leerkracht ervoor dat dit kind alsnog gecontroleerd wordt.

4.

Constateren ouders zelf hoofdluis bij hun kind, dan zijn zij verplicht dit tijdens het eerstvolgende
schoolbezoek van hun kind te melden aan de leerkracht. De leerkracht neemt dan contact op met de
groepsouders. Zij zorgen voor een controle twee weken na de melding. De leerkracht mailt de ouders van
het betreffende kind de informatie over de behandeling van hoofdluis.

5.

De luizencape wordt alleen gebruikt in de kleutergroepen in het kader van orde en netheid.

Controle
1.

In de week na een schoolvakantie vindt een controlemoment plaats. In overleg met de leerkracht wordt
een geschikte dag gekozen.

2.

De leerkracht wordt na afloop van de controle geïnformeerd over het resultaat.
Het resultaat is: luizenvrij, hoofluis, neten, luizen en neten.

3.

Er is sprake van besmetting indien er luizen (levende of dode) en/of neten (volle of lege) worden
aangetroffen.

4.

De leerkracht brengt de ouders van de besmette leerling(en) op de hoogte. En meldt daarbij dat
er thuis behandeld moet worden en mailt de ouders desgewenst het behandelplan.

5.

De groepsouder informeert alle ouders over het resultaat van de controle. De groep is luizenvrij of er is
sprake van besmetting.

6.

De groepsouder organiseert in geval van besmetting een hercontrole na twee weken. Is er dan nog steeds
besmetting bij de leerling dat al eerder luizen en/of neten had, neemt de leerkracht opnieuw contact op
met de ouders.

7.

Als na meerdere hercontroles blijkt dat bij een kind nog steeds luizen en/of neten voorkomen, wordt door
de leerkracht de GGD ingeschakeld. We vragen de GGD om contact op te nemen met de ouders. Selma
Velthuizen is onze contactpersoon bij de GGD, zij zal contact met de ouders opnemen. De ouders zullen
daarover vooraf geïnformeerd worden door de leerkracht. Contactgegevens GGD-er Selma Velthuizen: 0610930878 of s.velthuizen@ggdwestbrabant.nl

8.

Controles vinden iedere twee weken plaats totdat de groep luizenvrij is. De groepsouder informeert altijd
alle ouders over het resultaat van de controle.

9.

Na iedere controle vult de groepsouder het digitale hoofdluisregistratieformulier zodat de luizencommissie
op de hoogte is.
Opgesteld door luizencommissie: Margot Diepen (ouder) hoofdluispenp@gmail.com

