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Voor alle kinderen zijn luizencapes op school aanwezig. Deze dienen ook altijd
gebruikt te worden.
Er vinden luizencontroles plaats op de maandagmorgen direct na zomer-, herfst-,
kerst-, voorjaars- en meivakantie.
Als ouders tussendoor een luizenmelding doen bij de luizencommissie dan brengt
deze zo snel mogelijk de directeur hiervan op de hoogte. Vervolgens wordt er een
afspraak gemaakt voor een extra luizencontrole.
Afspraken ten aanzien van de controles
o Deze vinden in de klas plaats.
o Door minimaal 4 ouders
o Zo stil mogelijk; zo dat het zo min mogelijk stoort
o Nadat er luizen/neten zijn geconstateerd, wordt de kam (zo onopvallend
mogelijk) verwisseld voor een schone.
o Volgorde van de groepen: groep 1/2 – groep 3/4 – groep 5/6 – groep 7/8
Na een controle van alle groepen worden de bevindingen altijd besproken met de
directeur of zijn plaatsvervanger. Tevens noteert de luizencommissie de
bevindingen in de luizenmap. (codering: VN- Verse Neten, ON- Oude Neten,
L-Luis, A- als kind afwezig is).
Bij constatering van luizen onderneemt de directeur of zijn plaatsvervanger de
volgende acties:
o Hij/zij vertelt het kind dat het luizen heeft en geeft het een brief mee
voor de ouders waarin staat dat luis geconstateerd is bij het kind.
o Hij/zij neemt direct contact op met de ouders, indien mogelijk gaat het
kind direct naar huis.
o Hij/zij noteert de melding naar ouders in de luizenmap.
o Hij/zij hangt luizenkaarten op de deur bij de ingangen.
o Hij/zij zorgt direct voor een brief met daarin de melding van luizen en
hoe ze verder te behandelen.
Na behandeling mag het kind weer naar school.
Een week na de constatering vindt er opnieuw een controle plaats.
Als bij na-controle de school weer luizen vrij is worden alle ouders verzocht om
de vrijdag erna de capes mee naar huis te nemen en ze een nacht in de vriezer te
stoppen. Zodat ze ’s maandags weer mee naar school kunnen.
Bij de constatering van alleen neten wordt dit aan de
betreffende ouders gemeld.
Als het lang duurt voor een kind duurzaam luizenvrij is,
wordt de GGD ingeschakeld en neemt die contact op met de
ouders van het kind om hen op dit gebied te begeleiden.
Blijft het probleem bestaan, dan kan de directeur besluiten
het kind niet toe te laten tot het luizenvrij is.

