Hoofdluisprotocol de Kelderswerf
Om duidelijkheid naar u te verschaffen, hebben we op school een éénduidige aanpak
vastgesteld ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis. Het spreekt voor zich dat u
als ouders hier nauw bij betrokken bent. Tevens zult u begrijpen dat wij maatregelen
kunnen en willen treffen die voor onze school haalbaar zijn in onze ogen.
Er is een aantal ouders bereid gevonden om op onze school te fungeren als
werkgroep luizencontrole. De werkgroep controleert na iedere vakantie op de
woensdag alle kinderen op hoofdluis en/of neten. De controle vindt vaker plaats als
er hoofdluis heerst.
Wanneer er bij één of bij meerdere kinderen op school hoofdluis wordt geconstateerd
gaan we als volgt te werk:
1. Aan alle ouders van de kinderen uit de desbetreffende groep wordt op de dag
van de melding en/of contratering een standaard mail verstuurd, waarin
vermeld staat dat er in de groep hoofdluis in geconstateerd. Met hierbij
informatie over een effectieve aanpak.
2. De directie stelt de ouder(s) van het kind (kinderen) waar de hoofdluis is
geconstateerd op de hoogte d.m.v. een telefoontje. In geval van levende
luizen wordt het kind direct door de ouders opgehaald om behandeld te
worden. De controle ouders geven geen informatie aan de desbetreffende
ouder(s) en andere ouders.
3. Tijdens de hoofdluisperiode worden er geen verkleedkleren gebruikt in de klas
of tijdens het hoekenwerk.
4. Via de school zijn luizenzakken verkrijgbaar. Deze zakken worden dagelijks
gebruikt. Als er meerdere kinderen op school hoofdluis hebben, dan besluiten
we ook de jassen van leerlingen die geen luizenzak hebben in plastic tassen
aan de kapstok op te hangen. Ieder neemt een eigen tas mee met zijn/haar
naam er duidelijk op geschreven.
5. Alle leerlingen hebben een grote plastic tas in de gymtas. Tijdens de gymles
worden alle kleren in deze tas gestopt. De luizentas kan meegenomen worden
vanuit school voor de jas.
6. Na twee weken wordt de hele groep nog een keer gecontroleerd. Is er weer
hoofdluis geconstateerd worden alle ouders weer op de hoogte gesteld. Na
twee weken is er weer een controle in deze groep.
7. Als blijkt dat de intensieve controle, het contact met de ouders en voorlichting
niet helpen, kan de jeugdverpleegkundige van de afdeling
Jeugdgezondheidszorg contact opnemen met het betreffende gezin. Zij zal
voor verdere hulpverlening zorgdragen.

Wilt u op de dagen van controle geen ingewikkelde staarten, vlechten, spelden in het
haar van uw kind(eren) doen. En vooral geen gel! De werkgroep kan zo snel en
effectief te werk gaan.
Hartelijk dank voor uw medewerking.
De data van de luizencontrole zijn te vinden in het jaarboekje en de info van dat
moment.

