Luizenprotocol
Maranathaschool
Nieuwkoop
Dit protocol is gemaakt om de kans op luizenbesmetting op school zo klein
mogelijk te houden en om ouders duidelijk te maken wat er van hen verwacht
wordt als er bij hun kind hoofdluis geconstateerd is.
Hoofdluis komt veel voor op scholen en zowel de school als de ouders hebben
een taak in het voorkomen hiervan. Hierbij moet wel duidelijk zijn dat de ouders
in eerste instantie zelf verantwoordelijk zijn voor het controleren en behandelen
van hun kinderen.
Dit protocol is in samenwerking met het huidige luizenteam en de directie
gemaakt en zal gepubliceerd worden op de site van de Maranathaschool.
Wat doet de school (het luizenteam) ter voorkoming van hoofdluis
★ Na elke vakantie langer dan 2 weken wordt er door het luizenteam
gecontroleerd op hoofdluis. Dit houdt in: na de zomer-, de kerst- en na de
meivakantie (indien deze 2 weken is).
★ Het zou fijn zijn als de kinderen die dag geen gel in hun haar doen.
★ Er wordt van te voren melding gemaakt in de kalender van de MaraNieuwtjes.
★ Bij constatering van hoofdluis worden de ouders/verzorgers door middel van
telefonisch contact door het luizenteam (of de directie) op de hoogte
gesteld. Er worden op dat moment afspraken gemaakt over de te nemen
stappen en de anti-luizenbehandeling1.
Het is dus van belang dat u telefonisch bereikbaar bent op deze luiscontrole
dagen.
Het is de bedoeling dat het kind op het moment van constatering wordt
opgehaald en direct thuis behandeld wordt. Na de behandeling wordt het
kind weer op school verwacht.

1

Wanneer ouders niet in de gelegenheid zijn het kind op te halen en thuis ter plekke te
behandelen, kan er door de ouders gekozen worden dat het kind op school behandeld wordt.
Ook wanneer de ouders niet bereikbaar zijn en het kind blijft over, kan er door de directie
besloten worden tot een anti-luizenbehandeling op school. Het luizenteam voert de behandeling
dan vervolgens uit. De school heeft uit voorzorg enkele flacons anti-hoofdluismiddel
aangeschaft, zodat er een eventuele behandeling kan plaatsvinden.
De kosten voor het gebruik van het desbetreffende middel wordt aan de ouders doorberekend,
aangezien zij verantwoordelijk zijn voor de bestrijding van de luizen.
De ouders ontvangen hiervoor een factuur van de school.
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De ouders ontvangen vervolgens een persoonlijke mail met behandeladvies
(5-stappenplan) en wordt er verwezen naar de site van het RIVM en het
Landelijk Steunpunt Hoofdluis (LSH).
★ Aan de betreffende groep (of clustergroep) van het kind wordt een mail
rondgestuurd, waarmee de ouders op de hoogte worden gesteld van het feit
dat er hoofdluis geconstateerd is. Ook ontvangen zij allen een ‘luiscontrole’adviesbrief.
★ Tevens wordt er wordt melding gemaakt van de vondst van een luis of het
positieve resultaat (luisvrij!) van de controle in de MaraNieuwtjes en via
Twitter.
★ De school heeft luizenzakken beschikbaar gesteld die door de kinderen
gebruikt kunnen worden.
★ Na twee weken wordt het desbetreffende kind nogmaals gecontroleerd door
het luizenteam. Bij wederom een constatering van hoofdluis, neemt de
directie weer telefonisch contact op om te overleggen. En wordt wederom ook
de gehele groep gecontroleerd.
Wat kunnen doen de ouders ter voorkoming van hoofdluis?
★ Kinderen regelmatig controleren en bij eventuele hoofdluis direct behandelen
waarbij ook broertjes en zusjes behandeld moeten worden.
Aanwijzingen
hiervoor kan men vinden op de website van het RIVM en LSH.
★ Als men zelf luis ontdekt heeft dit zo spoedig mogelijk melden aan de
leerkracht en/of iemand van het luizenteam.
Het luizenteam:
★ Elke groep (leerjaar) regelt of levert 1 luizenmoeder/vader. Samen vormen zij
het luizenteam. Een van hen stelt zich beschikbaar als de coördinator van
het luizenteam (opperluis). Zij voeren de controle de woensdag na de 2weekse vakantie uit. De controle wordt aangekondigd in de MaraNieuwtjes.
★ Ieder schooljaar wordt dit luizenteam opnieuw gevormd/aangevuld o.l.v. de
coördinator. Ook kan er besloten worden dat een ander de taak als
coördinator op zich neemt.
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