Als school gaan we ervanuit dat alle ouders/verzorgers hun eigen kinderen regelmatig
controleren op hoofdluis.
Daarnaast hebben we op onze school ook een beleid hoe wij met hoofdluis omgaan. In dit
document kunt u daarover lezen.
Algemeen
Op iedere school komt helaas wel eens hoofdluis voor. We proberen dit uiteraard zoveel
mogelijk te beperken. Daarom willen we op onze school na iedere vakantie alle leerlingen
controleren op hoofdluis. Dit gebeurt in de eerste week na iedere vakantie, op een vaste dag.
Deze controle vindt plaats door ouders. In iedere groep hebben we minimaal twee
luizenouders. Als blijkt dat er hoofdluis voorkomt worden alle ouders in deze groep ingelicht,
door de coördinator zodat er thuis ook extra gecontroleerd kan worden. Na een week zal er
een extra controle plaatsvinden in deze groep.
Hoofdluiscoördinator
Op onze school is juf Harrijvan, aline.harrijvan@shsveenendaal.nl de hoofdluiscoördinator.
Deze coördinator is verantwoordelijk voor de organisatie van de luizencontroles en
aanspreekpunt voor alle betrokkenen. Dit is een leerkracht van de school die deze taak voor
(ten minste) 1 schooljaar op zich neemt.
De coördinator zorgt ervoor dat iedere groep voldoende luizenouders heeft om de leerlingen
te controleren. De coördinator instrueert de luizenouders, zodat zij weten wat ze moeten
controleren en hoe ze dit moeten controleren. Als blijkt dat er luizen voorkomen in de klas
dan communiceert deze coördinator dit met de leerkracht van de desbetreffende groep. Ook
regelt de coördinator een extra controlemoment voor deze groep.
Wat is de taak van een luizenouder
Luizenouders hebben alleen een controlefunctie. Verdere acties worden door de coördinator
en door het schoolteam uitgevoerd.
De plaats waar de controle plaatsvindt wordt uitgekozen in overleg met de leerkracht (in of
buiten de groep). Een luizenouder blijft ten allen tijde discreet, de resultaten van de controle
worden alleen met de leerkracht en de coördinator gedeeld.
Luizenouders zijn dat voor een heel schooljaar voor dezelfde groep. Aan het einde van het
schooljaar zal de coördinator je vragen of je het volgende schooljaar weer beschikbaar bent.
Planning controles
Alle klassen worden tegelijk gecontroleerd.
De controle vinden plaats op een vrijdag, na de vakantie, om half 9.
(Luizen)ouders en leerkrachten kunnen per mail worden herinnerd aan de controle.
Indien je onverhoopt niet kunt op de afgesproken datum regel je zelf vervanging. Informeer
de coördinator wie je gaat vervangen.

De controle zelf
De coördinator legt op de dag van de controle in elke groep een namenlijst klaar.
Bij controle van het haar is het belangrijk om extra aandacht te geven aan de warmste
plaatsen op het hoofd: achter de oren, in de nek, in de staart en de pony.
Resultaten van de controle
De resultaten van de controle worden op de eerder genoemde lijst geregistreerd.
We maken gebruik van de volgende afkortingen:
GN – geen neten
H – Hoofdluis
N – neten
Kinderen waarbij hoofdluis of een vermoeden van hoofdluis wordt geconstateerd, worden
ook door de coördinator gecontroleerd. De coördinator informeert de leerkracht hierover.

In het geval van een besmetting
In het geval van besmetting informeert de coördinator de ouders van een besmet kind en
mailt de ouders van de andere kinderen in de klas dat er hoofdluis in de klas is.
De coördinator bepaalt in overleg met de leerkracht of er een nacontrole plaats moet vinden.
De nacontrole wordt alleen gehouden in de groep(en) waar besmetting geconstateerd is en
wordt één week later gehouden
Vragen
Indien u vragen hebt over de controles op school kunt u contact opnemen met de
coördinator. De contactgegevens van coördinator staan bovenaan in dit document.
Tip
Op www.landelijksteunpunthoofdluis.nl kunt u nog meer informatie vinden, mocht uw
zoon/dochter in aanraking komen met hoofdluis.
Hier staan praktische tips; hoe u hoofdluis kunt herkennen/behandelen etc. Zeker de moeite
waard om te kijken!
Dit beleid is vastgesteld op 22 april 2013.
Aanpassing op 8 januari 2016

