
 

 

Procedure met betrekking tot hoofdluis 

 

Op De Evenaar is de volgende procedure van toepassing om hoofdluis te bestrijden: 

 

Iedere leerling  heeft op school een luizenzak. Bij binnenkomst doet iedere leerling zijn/haar jas in de 

eigen luizenzak aan de kapstok. De luizenzak wordt via school door de ouders aangeschaft. 

Aan het begin van het schooljaar stuurt de directie in social school een bericht naar alle ouders over 

de procedure hoofdluis en een link naar de site van het RIVM voor nadere informatie over het 

herkennen van hoofdluis en de behandeling.  www.rivm.nl /hoofdluis 

Aan het eind van iedere vakantie verstuurt de directie in social school een bericht naar alle ouders 

m.b.t. hoofdluis. Hierbij wordt de ouder(s) verzocht om hun kind(eren) te controleren op hoofdluis 

voordat het naar school komt. Op deze wijze proberen we een mogelijke hoofdluis uitbraak te 

voorkomen. 

Wordt er  bij een kind thuis of op school hoofdluis geconstateerd dan wordt de directie en  de 

klassenouders van de groep door de leerkracht of de betreffende ouders hierover ingelicht. De 

directie stuurt de ouders van de groep een bericht dat er in de groep neten/hoofdluis is 

geconstateerd en dat er een bericht door de klassenouders in de groepsapp wordt geplaatst. 

In de groepsapp van de betreffende groep wordt door de klassenouders een oproep gedaan aan alle 

ouders van de groep om te assisteren bij de luizencontrole van de leerlingen. Het moment van 

luizencontrole wordt afgestemd met de leerkracht. 

Wanneer er gedurende de schooldag lopende luis bij een leerling wordt geconstateerd wordt dit 

door de leerkracht aan de directie gemeld. De directie belt de ouders met het verzoek om de leerling 

op te halen en te behandelen, waarna de leerling weer terug kan komen in de klas. De directie stuurt 

een social school bericht naar de ouders van de betreffende groep. De leerkracht licht de 

klassenouders van de groep in. De klassenouders benaderen weer de ouders van de groep om te 

assisteren bij de hoofdluiscontrole. 

De keuze van behandelen is aan de ouder. Bij neten wordt geadviseerd om gedurende 2 weken 

dagelijks te kammen. 
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