Luizenprotocol Daltonschool de Kleine Kapitein
Bijlage: folder “Luis in je haar? Kammen maar!”, melding voor op prikbord.
Verantwoordelijkheden:
 Ouders
Ouders dragen de verantwoordelijkheid voor de controle (thuis en op school) en het
verwijderen van de hoofdluis. Indien een kind hoofdluis heeft is het belangrijk dat zij de
school, de leerkracht en de klassenouder informeren om verder verspreiding te
voorkomen.


School
Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen te nemen
daar zij zorgdragen voor de hygiëne binnen de school. Leerkrachten kunnen er toe
bijdragen door het hebben van luizen uit de taboesfeer te halen en door er met de
kinderen over te praten. Voor verkleedspullen e.d. zullen de klassenouders worden
gevraagd de was te coördineren. De leerkrachten zien er op toe dat alle kinderen een
luizencape hebben en deze juist gebruiken.



GGD
De GGD heeft een adviserende en coördinerende taak. Dit kan door middel van advies
en ondersteuning in de vorm van materiaal, folders en ouderbrieven. Zij kunnen
desgewenst een voorlichtingsbijeenkomst verzorgen op school.

Controles:
Iedere groep heeft een klassenouder(s) en een luizenouder(s). De naam van de luizenouder
wordt opgehangen op het prikbord naast de deur van de klas.
De luizencontroles vinden 6 keer per schooljaar plaats, altijd direct na een vakantie. Als er
luizen gevonden worden bij een kind dan wordt de gehele groep een week later opnieuw
gecontroleerd. Deze controles staan vermeld op de jaarkalender en zijn dus bekend bij de
ouders.
De luizencontrole vindt buiten de klas plaats, bij voorkeur op de gang direct bij de klas. De
controle is direct om 8.30 uur als de lessen beginnen.
Voor de controle zijn een netenkam en/of luizenkam nodig. Deze heeft de leerkracht in de lade
van het bureau.
Na gebruik wordt de kam goed schoongemaakt. Tevens is er op school een goed vergrootglas
aanwezig om eventuele luizen of neten te ‘bekijken’.
Wat te doen bij constatering van luizen:
1. De luizenouder constateert luizen/neten bij een kind.
2. De luizenouder informeert de leerkracht van de betreffende groep.
3. De leerkracht belt de ouder met de vraag of het mogelijk is voor de ouder om het kind
op te halen en direct te behandelen. Let op: ophalen is niet verplicht bij constatering
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van neten, bellen wel! Bij constatering van lopende luizen wordt ophalen dringend
geadviseerd en zeer gewenst!
4. De ouder krijgt van de leerkracht de folder “Luis in je haar?”Kammen maar!” mee.
Deze zit in de klassenmap van de leerkracht.
5. Er komt een melding op het prikbord van de klas, deze melding zit bij de folder in de
klassenmap, er moet alleen een datum worden ingevuld.
6. De leerkracht zorgt dat de overige leerkrachten op de hoogte zijn d.m.v. mail of een
vergadering.
7. De gehele groep wordt een week later opnieuw gecontroleerd.

Dit protocol is gelezen en goed bevonden door het team van DKK op de teamvergadering van
1 maart 2011
De ouderraad, op de vergadering van 15 maart 2011
De MR, op de vergadering van 8 maart 2011
De klassenouders, op de bijeenkomst van 3 maart 2011
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