
 

BESTRIJDING VAN HOOFDLUIS; PROTOCOL OUDERWERKGROEP 

1. Het is een initiatief van de school. 

2. Er is voldoende draagvlak bij alle geledingen van de school nl.; 

Schoolteam, directie, bestuur, ouderraad, MR en de ouders. 

3. Dit protocol is opgesteld met de sociaal verpleegkundige van de GGD, mevr. M. 

v.d. 

Biggelaar. 

4. Terry van Vegchel is de schoolcoordinator 

2. 5. Taken ouderwerkgroep: 

• controles uitvoeren en screenlijsten bijhouden 

• in overleg treden met de school- en oudercoördinator. 

• Privacy van een ieder in acht nemen. 

 

3. Controles 

* Controle vindt per groep plaatst, de leerkracht voorop. De codes zijn: 

L= luis / N= neet / O= oude luis/ – = niks gevonden 

* Leerlingen van ouders die geweigerd hebben worden volgens en bepaalde formule 

overgeslagen. (Deze ouders zijn benaderd en hebben zelf aangegeven of hun kind in 

de groep blijft of gehaald, maar niet gecontroleerd wordt). 

* Afwezige leerlingen worden zo spoedig mogelijk gezien. 

* Er wordt aan kinderen geen melding gedaan over het wel of niet voorkomen van 

luizen en /ofneten bij zichzelf of bij klasgenootjes. Laat ook de lijst met namen niet 

open liggen zodat de leerlingen erin kunnen kijken. 

* De ouders van deze kinderen worden door de leerkracht telefonisch benaderd. 

Zij krijgen behalve de melding ook informatie over de behandeling volgens de GGD -

folder. 

* Bij verdere vragen wordt verwezen naar de GGD 

* De controles vinden bij voorkeur na elke vakantie op MAANDAG of DINSDAG 
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plaats. 

* Iedere controle wordt vooraf aangekondigd via ‘t Startbloknieuwtje of een brief. 

* Bij klachten / vragen / problemen meldt de contactpersoon dit in eerste instantie bij 

de coördinator. 

• De groepen waar hoofdluis gesignaleerd wordt, worden na 2 weken herhaald 

gecontroleerd. 

• Blijft het probleem bestaan, dan zal elke 2 weken een controle plaatsvinden. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


