Procedure met betrekking tot hoofdluis c.q. neten Evenaar
Op De Evenaar is de volgende procedure van toepassing om hoofdluis c.q. neet te bestrijden.
1. Er is een vast team van luizenouders (het luizenteam) bestaande uit minimaal 2 ouders per
groep. Een ouder uit het luizenteam is de luizencoördinator van school en stuurt het
luizenteam aan.
2. Het luizenteam controleert elk kind na iedere vakantie op de eerste schooldag om 8.30 uur
op aanwezigheid van luizen/neten. Op de klassenlijst maken zij gedateerde aantekeningen.
Dit wordt een soort logboekje. Is een kind ziek of afwezig dan dient het kind op de dag van
terugkomst te worden gecontroleerd. Wanneer er een te grote periode tussen twee vakanties
is, zal er ook tussentijds worden gecontroleerd.
3. Bij constatering van hoofdluis en/of neten tijdens controles, treedt het luizenprotocol in
werking, wat erop gericht is het kind direct te laten behandelen om een luizenuitbraak te
voorkomen. Wanneer de luizenouder luizen en/of neten constateert moet er altijd een
second opinion plaatsvinden, zodat het door 2 luizenouders is gezien en dat ook, in geval van
twijfel bij de ouder, terug kan worden gegeven. Eventueel kunnen enkele neten of luizen
worden verwijderd en op een blad worden geplakt. Dit als extra informatie naar de ouder
toe.
4. Het controlerende team (c.q. afgevaardigde) informeert de leerkracht en de directie. De
directie belt de ouders. Wanneer sprake is van lopende luis verzoekt zij de ouders hun kind
te komen halen en te behandelen (luisvrij te maken), waarna het kind direct weer terug kan
komen in de klas. Wanneer sprake is van neten wordt verzocht het kind zelf extra te
controleren en de behandeling te starten. In dat geval, wanneer alleen sprake is van neten,
kan het kind op school blijven.
5. De keuze van behandelen is aan de ouder, maar bij alleen neten wordt geadviseerd dagelijks
te kammen. Bij lopende luizen wordt het gebruik van een lotion of shampoo aangeraden. (zie
informatie op de website van de Evenaar en op de website van de RIVM).
6. Tevens worden de ouders verzocht om de ouders waarmee het kind recent gespeeld heeft in
te lichten omtrent de situatie.
7. De directie verstuurt via digiduif een bericht aan de ouders van de groep. Hierin staat dat er
in de klas neten/luizen zijn geconstateerd en wordt aan de ouder gevraagd om regelmatig bij
het eigen kind te controleren.
Ook hangt de leerkracht naast de deur van het lokaal een mededeling op zodat elke ouder
alert is op het feit dat er hoofdluis en/of neet in de klas is.
8. Na een melding door een ouder dat er sprake is van hoofdluis en/of neet bij zijn of haar kind
zal er op zo kort mogelijke termijn een extra controle in de klas plaatsvinden.
Na een eerste controle volgt na 7 dagen weer een controle bij het kind en als dat nodig is, bij
de hele klas, zodat kan worden vastgesteld of er nog hoofdluis/neten zijn. De luizenouders
uit het luizenteam controleert de klas net zo lang totdat er geen luizen en/of neten meer
gevonden zijn.
9. Bij het constateren van steeds dezelfde personen met luis of veel neten gedurende het jaar,
neemt de directie opnieuw contact op met de desbetreffende ouders.
Als er in verschillende klassen hoofdluis en/of neten zijn, dan zal de luizenbrief aan alle ouders
verstuurd worden. Dit vindt in overleg met de luizencoördinator en de directie plaats.
Op de Evenaar is gekozen alle kinderen verplicht te stellen gebruik te maken van luizencapes.
Mede door het gebruik hiervan, regelmatige controles, de kleding bij gym in een gymtas of
plastic zak te doen en een goed werkend protocol moet het mogelijk zijn om de luizen “het
hoofd” te bieden!

Heemstede, juni 2015
procedure luizenaanpak Evenaar

Pagina 1 van 1

