Hoofdluisprotocol
Doel van het protocol is het voorkomen van de verspreiding van hoofdluis op school. Dit
protocol omvat de maatregelen die er genomen worden.
1. Er wordt gecontroleerd na elke schoolvakantie.
2. Er wordt gecontroleerd nadat er een melding van hoofdluis is binnengekomen.
3. Bij de controle na elke schoolvakantie verwachten wij dat het haar van elk kind
gewassen is en zo gedragen wordt dat er gemakkelijk gecontroleerd kan worden
(geen vlechten, gel, etc.)
4. Als er bij een controle hoofdluis geconstateerd wordt, vindt er na 14 dagen een
opnieuw controle plaats in de groep waarin hoofdluis geconstateerd is, en
vervolgens na 14 dagen weer, net zo lang tot er geen hoofdluis meer geconstateerd
wordt.
5. De controles vinden plaats in het speellokaal. De leerlingen worden één voor één
gecontroleerd. Als eerste wordt de leerkracht gecontroleerd.
6. Ouders die zelf hoofdluis ontdekken bij hun kind(eren), melden dit aan de
groepsleerkracht of directie.
Als er hoofdluis geconstateerd wordt:
1. Er worden tijdens de controle geen mededelingen gedaan aan de kinderen.
2. De vrijwilliger die de controle uitvoert, meldt de resultaten uitsluitend aan de
groepsleerkracht.
3. De groepsleerkracht neemt direct contact op met de ouders en overlegt over de
behandeling. Er wordt aan de ouders gevraagd om zo snel als mogelijk (direct) te
starten met de behandeling.
4. Indien er alleen neten worden geconstateerd, wordt er contact opgenomen met de
ouders. De behandeling (kammen) kan starten na schooltijd.
5. Als er in de groep verkleedkleren, knuffels of andere materialen zijn, waarin luizen zich
zouden kunnen nestelen, worden deze spullen een week in afgesloten vuilniszakken
bewaard.
5. Als bij de hercontrole weer hoofdluis geconstateerd wordt, blijven maatregelen
nummer 4 en 5 van kracht; de leerkracht neemt weer contact op met de ouders en
overlegt over de genomen en te nemen maatregelen ter bestrijding van de hoofdluis.
6. Wanneer bij een derde controle weer hoofdluis wordt geconstateerd, wordt er
contact opgenomen met ouders. Wanneer blijkt dat er geen actie is ondernomen om
de luizen/neten te bestrijden, wordt contact opgenomen met de GGD, afd.
jeugdgezondheidszorg met het verzoek het gezin te bezoeken.
Als er geen hoofdluis wordt geconstateerd:
1. De vrijwillig(st)er die de controle uitvoert, meldt de resultaten aan de directie.
2. De directie informeert het team en de ouders (via de nieuwsbrief)
.
Vrijwilligers
Via de ouderhulplijst worden de ouders gevraagd zich beschikbaar te stellen als controleur.
Nieuwe ouders krijgen van ouders, die al op luizen/neten controleren, vooraf instructie.
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