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Preventie en behandeling van hoofdluis
Verantwoordelijken
• Luizencoördinator:
is het aanspreekpunt voor alles met betrekking tot de uitvoering van het hoofdluis
protocol. Hij/zij is verantwoordelijk voor het laten uitvoeren van de reguliere controles en
het in gang zetten van de eventuele extra controles. Hij/zij is verantwoordelijk voor het
formeren van een groep luizenouders. Hij/zij houdt een lijst bij waarop de besmettingen
worden bijgehouden en rapporteert aan de directie.
• Luizenouder: is verantwoordelijk voor het uitvoeren van de reguliere controles.
• Directeur: is verantwoordelijk voor het informeren van ouders de preventie en het
inlichten van ouders bij besmetting.
Algemeen
Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem. Op plaatsen waar veel mensen bij elkaar
komen kan deze besmetting gemakkelijk van de ene naar de ander overgebracht worden. De
school is, ongewild, een dergelijke plaats.
Wij zijn van mening dat zowel de school als de ouders een stuk verantwoordelijkheid dragen
betreffende de bestrijding van hoofdluis.
Het is de verantwoordelijkheid van de school een aantal voorzorgsmaatregelen te nemen,
waardoor de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk wordt beperkt.
Het is de verantwoordelijkheid van de ouders om de kinderen te controleren op hoofdluis en
zo nodig te behandelen.
Om het hoofdluisprobleem onder controle te houden, is op deze school in samenwerking met
de ouderraad gekozen voor een systematische aanpak.
Dit houdt in dat de school op het moment, dat er hoofdluis gesignaleerd wordt een aantal
voorzorgsmaatregelen neemt die verdere verspreiding van hoofdluis beperkt.
Daarnaast bestaat er een ouderwerkgroep, die door de ouderraad is ingesteld. Deze
werkgroep heeft als taak om op een aantal vaste tijdstippen, iedere maandagochtend na
elke vakantie, alle leerlingen te controleren op
Hoofdluis. Tevens kan de werkgroep extra ingeschakeld worden in de periodes dat hoofdluis
meer voorkomt.
Wanneer er hoofdluis bij een kind geconstateerd wordt, zal dit niet aan het kind zelf
meegedeeld worden, maar zal de coördinator de directeur informeren. De directeur neemt
telefonisch contact met de ouders van het kind. Indien telefonisch niet bereikbaar, ontvangt
u een mail.
Alle ouders worden van tevoren via het jaarrooster en de nieuwsbrief op de hoogte gebracht,
wanneer de controles plaatsvinden.
Wanneer u vragen heeft over de werkgroep kunt u contact opnemen met de coördinator van
de werkgroep Annemarie Kouwenberg.
Aanpak

I.v.m. Coronona zullen alle PO adviezen en RIVM richtlijnen leidend zijn.
Preventieve stappen:
Bij het begin van ieder nieuw schooljaar worden de volgende (preventieve) stappen
ondernomen:

• Na iedere zomervakantie wordt het hoofdluisprotocol door de schoolleiding onder de
aandacht gebracht van de leerkrachten en ouders (artikel nieuwsbrief).
• De directeur stuur de leerkrachten en coördinator bij de start van het schooljaar de
kwaliteitskaart.
• Via Parro zal iedere leerkracht 2 ouders vragen om de hoofdluiscontroles te doen
gedurende het lopende schooljaar. Dit wordt via de klassenouder doorgegeven aan de
luizencoördinator.
• De vaste controles vinden plaats in de eerste week na iedere vakantie.
• De luizenouders krijgen via de coördinator voorlichting over de manier waarop de controle
plaats moet vinden.
Tijdens de controle:
• De kinderen worden controleert op neten. Van boven naar beneden worden de volgende
plekken gecontroleerd: Achter de oren, onder de pony, achter in de nek en op de kruin.
• Er worden geen mededelingen over het wel of niet hebben van luizen en neten tegen de
kinderen gemaakt.
• Laat, in het bijzijn van andere kinderen, niet aan de andere controleurs merken dat je iets
gevonden hebt.
Na de controle:
• De school verwacht van de luizenouders dat zij zorgvuldig met de informatie uit de controles
omgaan en de privacy van de kinderen respecteren.
• De directeur is de contactpersoon naar de ouders toe.
• Als er luis is geconstateerd dan wordt dit, door de coördinator, doorgegeven aan de
directeur. Die zorgt voor verspreiding van de e-mails/Parro en legt telefonisch contact met
de ouders van het kind (de kinderen) met luizen. Indien nodig wordt de opvang door de
ouders op de hoogte gesteld.
• De coördinator houdt een registratielijst bij en stelt de directeur op de hoogte.
• In de klas wordt extra aandacht besteed aan het feit dat er niet geplaagd wordt.
• Binnen twee weken na de behandeling wordt er opnieuw een controle uitgevoerd in de
groep. Ook de klas van eventuele broertjes/zusjes worden preventief aan een controle
onderworpen. De betreffende luizenouder(s) worden hierover geïnformeerd door de
coördinator.
• Eventueel gaan de vorige stappen weer in werking. Deze stappen worden zo vaak herhaald
totdat het probleem is opgelost.
• Als ondanks zorgvuldige behandeling hoofdluis aanwezig blijft op school, kan de Directeur
de ouders/verzorgers naar de GGD verwijzen voor advies, onderzoek of een consult of naar
de website van het RIVM.
Wat te doen bij een melding van ouders:
De melding van een besmetting van hoofdluis kan ook rechtstreeks van een ouder komen.
Bij een melding door een ouder worden eerst de volgende stappen ondernomen:
• De coördinator wordt door de directeur op de hoogte gesteld.
• De coördinator zorgt dat spoedig een algehele controle in de groep plaatsvindt. Verder
wordt in beide gevallen de volgende stappen ondernomen:
• De Directeur verstuurt een email aan de ouders van de groep en de unit, dat er
luizen/neten zijn geconstateerd.
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