
Protocol hoofdluis 2022-2023 

 

Zo doen we dat -  hoofdluis  
 
Hoofdluis...  
We willen er het liefst geen en als we ze ontdekt hebben willen we er zo snel mogelijk vanaf!  
Op de Achthoek is geen vaste werkgroep hoofdluis aanwezig. Op onze school kiezen we er voor geen 
structurele hoofdluiscontroles uit te voeren. Wel roepen we ouders op om na iedere vakantie zelf 
thuis te controleren op hoofdluis. Zie hieronder onze werkwijze.  
 

Werkwijze :  
1. Ouders worden regelmatig via de nieuwsbrief en schoolapp verzocht hun kind(eren) thuis op 

hoofdluis te controleren. Ouders geven aan de stamgroepleerkracht door wanneer ze bij hun 
kind(eren) luizen of neten hebben ontdekt.  

2. Indien er door ouders is doorgegeven aan de stamgroepleerkracht dat er bij een kind 
hoofdluis is aangetroffen, wordt de hele stamgroep z.s.m. op school gecontroleerd. Dit wordt 
door de stamgroepleerkracht zelf geregeld d.m.v. het plaatsen van een oproep in de 
schoolapp.  
Hopelijk kunnen we op jullie medewerking rekenen mocht het zo ver zijn.  

3. Aan ouders wordt verzocht de kinderen op controledagen geen gel, speldjes e.d. in de haren 
te (laten) doen i.v.m. een vlot verloop van de algehele controle.  

4. Heeft een stamgroepleerkracht het vermoeden dat een kind luizen of neten heeft, dan wordt 
dit door de stamgroepleerkracht doorgegeven aan de ouders.  

5. Elk kind wordt gecontroleerd. Bij afwezigheid van kinderen wordt aan betreffende ouders 
gevraagd of zij het kind thuis willen controleren. Na elke controle meldt de hulpouder aan de 
stamgroepleerkracht wat de bevindingen van de controle zijn. De stamgroepleerkracht houdt 
de lijst in de map “protocol hoofdluis” bij. 

6. Bij het ontdekken van: 

 
- neten of lopende luizen worden de ouders van het betreffende kind door de stamgroepleerkracht 
op de hoogte gesteld. Het kind mag opgehaald worden om gelijk behandeld en gekamd te worden. 
Daarna mag het kind weer naar school komen. 
- volle neten worden de ouders van het desbetreffende kind door de stamgroepleerkracht op de 
hoogte gesteld. Het kind moet behandeld en gekamd worden en alle neten moeten verwijderd 
worden. 
- oude neten worden de ouders van het desbetreffende kind door de stamgroepleerkracht op de 
hoogte gesteld. De oude neten moeten verwijderd worden. 

 
Mocht je meer informatie willen? Kijk eens op:  
https://www.rivm.nl/hoofdluis  
https://www.ggdhvb.nl/professional/scholen-en-kinderopvang/hoofdluis/  
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