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Inleiding
Hoofdluis is op veel scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk er vanaf te
komen. Vaak controleren is dus belangrijk zowel thuis als op school. Als er hoofdluis is
geconstateerd is er een effectieve aanpak nodig. In deze kwaliteitskaart is onze aanpak beschreven,
taken voor ouders en taken voor school. Ondanks ons beleid en de zorg die school eraan besteedt,
zijn ouders eindverantwoordelijk.
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Luizencontroles vinden 4 keer per schooljaar plaats. In de eerste week direct na de zomer-,
herfst-, kerst- of meivakantie zorgt de groepsleerkracht ervoor dat ouders een luizencontrole
houden. De leerkracht doet dit in samenwerking met de klassenouders.
Leerkrachten (vooral in de onderbouw en bij nieuwe leerlingen) bespreken de luizencontrole
vooraf met de leerlingen zodat kinderen weten hoe en waarom de controle plaatsvindt.
De luizencontrole vindt plaats buiten het klassenlokaal. Wij gaan op een discrete manier om
met deze controle
De leerkracht geeft de luizenouders een klassenlijst waarop zij het volgende kunnen noteren:
A=kind is afwezig
LL= levende luizen of N= Neten
De ouder die luizencontrole uitvoert geeft aan de leerkracht door bij welke leerlingen levende
luizen of neten zijn geconstateerd.
Kinderen die afwezig zijn tijdens een luizencontrole worden gecontroleerd zodra zij weer op
school zijn door ouders (die zorg dragen voor de luizencontroles).
Binnen 14 dagen vindt er een nacontrole plaats (indien mogelijk door de luizenouder)

Communicatie met ouders
Als er luizen zijn gesignaleerd in een groep:
• School mag ouders vragen om het kind te komen halen en het te behandelen. De school mag
kinderen met hoofdluizen niet verwijderen of ouders verplichten het kind te komen halen. Dit

•
•

is in strijd met de leerplichtwet.
Via basisonline stuurt de leerkracht de brief ‘In de groep van uw kind zijn luizen
geconstateerd’ naar de ouders.
Link brief ouders:
https://awbr.sharepoint.com/:w:/r/Scholen/Zeeheld/Kwaliteitsaanpak/KWALITEITSKAARTEN
%20PROTOCOLLEN/OVERIG/Luizen/brief%20luizen%20in%20de%20klas%20112021.doc?d=wb68f0d7bf20e451b91e694464c8c4c88&csf=1&web=1&e=06EWB0

WIE DOET WAT
Ouders:
• Graag leerkracht informeren indien kind luizen heeft
• Behandelen kind met luizendodend middel
• Na besmetting andere familieleden controleren
• Controleren eigen kinderen preventief
• Kammen regelmatig
• Zijn eindverantwoordelijk voor eigen kinderen
School
• Zorgt voor goed leefklimaat en hygiëne op school
• Organiseert meerdere malen per jaar luizencontroles
• Zorgt voor benodigde materialen om controles te kunnen doen
Leerkrachten
• Bespreken luizencontrole vooraf met leerlingen
• Vragen 2 of meer ouders om luizencontrole te doen
• Communiceren met ouders per brief als er luizen geconstateerd zijn in de groep
• Nemen contact op met ouders als er luizen geconstateerd zijn bij hun kind
• Zorgen dat het kind met luizen niet hoofd-op-hoofd-contact heeft maar wel mee kan doen met
les(niet verwijderen of isoleren)
• Geven bij aanhoudende luizenproblematiek het door aan de intern begeleider

Overig
Informatie RIVM:
https://awbr.sharepoint.com/:i:/r/Scholen/Zeeheld/Kwaliteitsaanpak/KWALITEITSKAARTEN%20PR
OTOCOLLEN/OVERIG/Luizen/Kaminstructies-voorouders_1390827947.jpg?csf=1&web=1&e=7wN7YN

