Protocol Luizencontrole KBS de Polhaar
Hoofdluis voorkomen
De school wil de kans op verspreiding van de hoofdluis zoveel mogelijk voorkomen.
Daarom is er een controlesysteem opgesteld.
De preventie en behandeling van hoofdluis is echter in eerst instantie de
verantwoordelijkheid van de ouders!
Taken van de ouders
- Gedurende het jaar controleert u regelmatig pluk voor pluk het gehele hoofd op
luizen en/of neten. Liefst met netenkam. Indien u hoofdluis/neten vindt, meldt u dit
aan de leerkracht, directie of luizencoördinatoren. U gaat direct over tot
behandelen van de hoofdluis. Informatie voor behandeling zie bijlage.
- Ook de avond voorafgaand aan een luizencontrole controleert en kamt u uw kind
.
- U zorgt er voor dat uw kind op controledagen met schone haren naar school gaat.
De haren worden niet ingevlochten en geen gel/haarlak in de haren gedaan, dit
om het controleren vlotter te laten verlopen.
- Op de schoolapp ( binnenkort online) leest u wanneer er controles zijn, de andere
informatie over hoofdluis leest u in het Polhaarnieuws.
- Haardracht voor meisjes met lang haar bij luizen/neten, graag in een vlecht
of staart (haar vast).
Taken van school
- De school houdt na iedere vakantieperiode van minimaal een week
hoofdluiscontrole in alle groepen waarbij ieder kind wordt gecontroleerd. Per
groep is er een luizenteam. Zij overleggen met de leerkracht wanneer ze hun
groep kunnen controleren in de eerste week direct na de schoolvakantie.
- De leerkracht meldt aan het luizenteam de eventuele afwezige kinderen.
- Indien er bij een kind hoofdluis/neten zijn gevonden:
o en dit de eerste constatering is, mailt de leerkracht met de ouders. Zij
vraagt om een ontvangstbevestiging terug te mailen.
o Bij een tweede opeenvolgende constatering van luizen belt de leerkracht
met de ouders en vraagt wat ouders nodig hebben om van de luizen af te
komen.
o Bij een derde opeenvolgende constatering belt de directie met de ouders
en vraagt wat ouders nodig hebben om van de luizen af te komen.
o Bij een vierde opeenvolgende constatering schakelt de school/directie de
hulp in van de GGD
- De leerkracht doet iedere keer een schriftelijke melding (het luizenbriefje) aan de
ouders van de kinderen in de groep waar hoofdluis/neten zijn gevonden.
- De directie evalueert 2x per jaar met de coördinatoren van het luizenteam.
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De school/leerkracht meldt jaarlijks bij de introductieavond van alle groepen dat
het beleid van school is, dat bij iedere groep (verplicht) 2 à 3 ouders zich
aanmelden voor de luizencontrole. Tevens wordt dit medegedeeld aan ouders
van kinderen die instromen in een groep (zij-instroom) of in groep 0/1.
Leerkrachten ( en ouders) attenderen kinderen erop dat ze elkaars haarborstel
niet lenen bv na de gym!

Taken van het luizencoördinatoren/team
- De oudervereniging benoemt twee van hun leden tot coördinatoren van het
luizenteam. Hij/zij onderhouden de contacten met de luizenouders (luizenteam)
en de directie.
- De coördinatoren dragen mede zorg voor een voldoende bezetting en een
verdeling over de groepen. Iedere groep krijgt, afhankelijk van de grootte van
groep, 2 á 3 luizenouders. Boven 25 leerlingen 3 luizenouders en anders
minimaal 2.
- Het luizenteam draagt zorg voor de uitvoering van de controles, de coördinatoren
zijn aanwezig indien dit gewenst/noodzakelijk is.
- De coördinatoren zorgen voor het aanwezig zijn van de materialen: puntkamhandendesinfectans- registratieformulieren
- De coördinatoren zorgen voor instructie aan de luizenouders. Zij volgen de
nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding.
- De coördinatoren zorgen voor een terugkoppeling van de ervaringen in het
Polhaarnieuws.
- De coördinatoren geven uitleg aan ouders waar dit gewenst is.
- Het luizenteam zorgt voor discretie tijdens en na de controles! Privacy wordt in
acht genomen.
Werkwijze van het luizenteam
- De controles vinden plaats in de klas of hal van de school
- Bij de controle wordt gebruik gemaakt van een puntkam (hiermee wordt het haar
in strengen verdeeld en gecontroleerd) en handendesinfectans. Na constatering
luizen of neten worden de handen gewassen en de kam gedesinfecteerd.
- Na elke controle wordt per kind onopvallend aangegeven op het
registratieformulier wat de bevindingen zijn.
- Deze bevindingen worden door een lid van luizenteam doorgegeven aan de
leerkracht.
- De registratieformulieren worden in een multomap bewaard in de koffiekamer. De
leerkracht en ook de luizenteams gaan zorgvuldig en discreet om met deze
multomap!

