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Beleid aanpak luizen. 

Elk schooljaar krijgt de school te maken met hoofdluis. 

Er zijn twee protocollen. 

- Na de vakanties. 

- Als er tussendoor meldingen zijn. 

 

Ouderhulp. 

Iedere groep heeft minimaal twee ouders die na elke vakantie op luizen controleren. 

De luizenouders hebben een controle lijst met namen van alle leerlingen van de groep. Zij 

tekenen daarop twee dingen aan. 

1. De leerlingen die afwezig zijn. 

2. De leerlingen die luizen of verse neten hebben. 

Deze lijsten liggen in een speciale doos in de kluis. 

 

A. Luizencontrole. 

  Luizencontrole:  

 Wat Wie 

1. Na iedere vakantie wordt in alle groepen gecontroleerd op de 
aanwezigheid van luizen/neten. 
 

Ouders 

2. De administratie zorgt begin van het schooljaar voor een 
controle/administratielijst met de namen van de leerlingen van de 
groep. Deze lijst ligt in een speciale doos in de kluis. 
 

administratie 

3. Luizencontrole:  
In de groepen 1 t/m 8 worden de luizen gecontroleerd in het 
lokaal, tenzij er redenen zijn om het te verplaatsen. 
 

Ouders en 
leerkracht 

4. Als er tijdens die controle luizen/nieuwe neten worden 
aangetroffen, wordt dit aangetekend op het formulier en gemeld 
bij de leerkracht. 
Het kind wordt hier niet mee geconfronteerd. 
 

Ouders 
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5. De ouders leggen het formulier terug in de doos in de kluis. 
 

Ouders 

6. De Leerkracht neemt contact op met de ouders via ouderportaal. 
Op de site is een behandellink van de GGD. De ouders van de 
betrokken leerling nemen diezelfde dag nog maatregelen. 
 

Leerkracht 

7. De kinderen worden niet naar huis gestuurd. 
 

Schoolgids 

8. Ouders van de desbetreffende groep krijgen een standaardbericht 
waarin staat dat er luizen/neten zijn aangetroffen in de groep van 
hun kind. 
In de brief staat tevens een link naar de website van de GGD. 
 

Leerkracht 

9. Na twee weken wordt weer de hele klas gecontroleerd. 
 

Ouders 

10. Als er dan nog steeds luizen zijn bij de desbetreffende leerling, 
neemt de leerkracht nogmaals contact op met de ouders. 
Na twee weken weer controle, alleen de desbetreffende leerling 
even apart nemen. 
 

Leerkracht en 
ouders 

11. Wat te doen als er meerdere keren per jaar luizen worden 
aangetroffen bij een kind en er geen afdoende maatregelen 
genomen lijken. 
Als er in een schooljaar meerdere keren luizen worden 
aangetroffen bij een kind, dan neemt na een aantal keren de 
directie contact op met de ouders, om de ernst van de situatie te 
bespreken. Er kan i.o. contact worden opgenomen met de GGD,  
de jeugdverpleegkundige gaat het gezin met hardnekkige luis goed 
begeleiden. 
 

Directie 

 

Voorlichting aan de luizenouders: 

Jaarlijks wordt er aan het begin van het schooljaar een voorlichtingsbijeenkomst 

georganiseerd door de GGD. 

 

B. Als er tussendoor een melding is dat er luizen zijn. 

Tijdens de schoolweken komen er ook meldingen van hoofdluis/neten. 

- De ouders van het kind met luizen/neten nemen direct contact op met school. 

- De leerkracht neemt contact op met de luizenouders van de betreffende groep. 
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- De groep waar het kind inzit, wordt zo snel mogelijk gecontroleerd (dezelfde 

week) 

Na twee weken vindt een her controle plaats. 

 

 

 Do’s en Dont’s voor de ouders                    
1. Controle vindt plaats in de eerste week na elke schoolvakantie of z.s.m. daarna. 

 

2. Er wordt gecontroleerd op hoofdluizen én op neten die tot 1 cm (bij meisjes met 
opgebonden haar tot 2 cm) van de hoofdhuid zitten. Oude neten, verder weg dan 
2 cm van de hoofdhuid, hoeven niet genoteerd te worden op de lijst. Dit schept 
verwarring. 
 
Kenmerken hoofdluis: 1-3 mm, witgrijs tot roodbruin, beweegt! 
Kenmerken neet: druppelvormig grijswit puntje, zit vast aan het haar, voelt als 
een klein knoopje. 
 

3. Controle op hoofdluis wordt gedaan met de handen. 
 

4. Bij meisjes wordt het haar losgemaakt (bij door de kapper ingevlochten vlechtjes 
laten we zitten). 
 

5. Bevindingen op de leerlingenlijst noteren en melden bij leerkracht. De lijsten gaan 
weer in de doos. 
School geeft constatering en behandeladvies door aan de ouders. Zie het 
luizenbeleid van de school. 
 

6. Bij constatering van hoofdluis of neten wordt ná 14 dagen de hele klas opnieuw 
gecontroleerd (eerder dan 14 dagen heeft geen zin). 
 

7. Bij constatering van hoofdluis of neten neutraal reageren. Ook als je bij twijfel je 
controle-collega vraagt even mee te kijken, doe dit tactisch (niet door de gang 
roepen: “ik heb er een gevonden !!”). 
 

8. Er wordt géén informatie gegeven aan het kind zelf. Ook niet als het kind geen 
hoofdluis heeft. 
 

9. Ouders van de luizenwerkgroep bespreken hun bevindingen van de controle niet 
met de ouders van het kind zelf of met andere ouders. 
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10. School voorziet de ouders van de correcte behandeladviezen. Zo nodig wordt de 
GGD ingeschakeld.  
Voor de verdere route: zie luizenbeleid van De Jozefschool. 
 

 


