Luizenprotocol Oosterboerschool
Hoofdluis

OBS Oosterboerschool heeft de bestrijding van luizen omschreven in een luizenprotocol, dat
voor een ieder op school ter inzage ligt. Het woord luizen en het hebben ervan betekent niet
smerig en onverzorgd, maar is wel knap lastig en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen.
Op school wordt er door ‘luizenmoeders’ gecontroleerd en de ouders worden bij vaststelling
van luizen op de hoogte gebracht. Wij verwachten dan van u dat u de juiste maatregelen
neemt.

Het stappenplan
Organisatie
• Er is een werkgroep gevormd, die bestaat uit 1 OV-lid en een leerkracht.
• Eén lid van de OV zorgt voor de coördinatie.
• Uit de oudergeleding worden ouders gevraagd die als ‘luizenouder’ willen fungeren.
• De ‘luizenouders’ voeren na elke vakantie een controle uit, waarbij alle kinderen van
de hele school gecontroleerd worden.
• Alle jassen moeten in de standaard luizenzak.
• Als ouders hoofdluis constateren geven ze dat door aan de leerkracht van de
betreffende leerling en kan er na 3 weken een extra onderzoek plaatsvinden.
• Algemene informatie over de luizenbestrijding is in dit protocol opgenomen.
• Voor de ‘luizenouders’ geldt een zwijgplicht.
• Bij vaststelling van luizen worden ook de verkleedkleren en knuffels volgens de regels
gereinigd.
De werkwijze
• Kinderen gaan één voor één de klas uit, m.u.v. de groepen 1 en 2, deze kinderen gaan
allemaal tegelijk en worden door meerdere ouders tegelijk gecontroleerd.
• Als er luizen worden geconstateerd wordt dit doorgegeven aan de leerkracht en de directie.
• De leerkracht neemt contact op met de ouders/verzorgers van de kinderen waarbij luizen
geconstateerd zijn.
• Alle leerlingen van de groep waarin hoofdluis is geconstateerd krijgen de luizenbrief
mee, of worden via de mail op de hoogte gebracht. Deze luizenbrief wordt door de
‘luizenouders’ uitgereikt aan de leerkracht met daarop het nummer van de groep en de datum
waarop gecontroleerd is. Na 3 weken wordt de groep opnieuw gecontroleerd.
• Het constateren van luizen wordt genoteerd.
• Afwezige leerlingen worden zo snel mogelijk na terugkomst gecontroleerd door de leerkracht.
• Er wordt aan leerlingen geen melding gedaan over het wel of niet hebben van luizen bij
zichzelf of klasgenoten.
• Vanwege de privacy, wordt aan andere ouders niet gemeld bij welke leerlingen hoofdluis is
gevonden.
Controle
• Alle leerlingen worden standaard na iedere vakantie gecontroleerd.
• Als er luis is geconstateerd, na 3 weken nog een keer.

