Luizenprotocol

In de eerste week na iedere schoolvakantie worden alle kinderen gecontroleerd op
hoofdluis. De data van de controle worden vermeld op de jaarkalender en in de
Nieuwswijzer.
In de eerste week na de grote vakantie worden alle ouder geïnformeerd over hoofdluis
met een standaardbrief voor alle kinderen.
Als er bij een kind hoofdluis wordt geconstateerd, dan geven de luizenouders dit door aan
de leerkracht van het kind. De leerkracht neemt vervolgens contact op met de ouders
van het kind met het verzoek het kind te behandelen. De luizenouders geven geen
mededelingen over kinderen. Ze mogen op verzoek van ouders wel informatie geven
over hoe hoofdluis te ontdekken, te behandelen en te bestrijden.
In de groep waar hoofdluis geconstateerd is, krijgen alle kinderen een informatiebrief
mee naar huis (bijlage 2).
De betreffende groep wordt een week later weer gecontroleerd op hoofdluis. Deze
wekelijkse controle gaat net zo lang door totdat er geen nieuwe neten meer gevonden
worden. Wordt er geen hoofdluis meer gevonden, dan krijgen alle kinderen uit de
betreffende groep een brief mee naar huis met de mededeling dat de groep luisvrij is
(bijlage 3).
Wanneer een positief bevonden kind nog broertjes/zusjes in andere groepen heeft, dan
worden ook deze groepen nog eens extra gecontroleerd.
Wanneer alle groepen luisvrij zijn, treedt het gewone controleschema in werking.
Als een ouder zelf hoofdluis bij zijn/haar kind constateert dan vertrouwen we er op dat
dit op school gemeld wordt. Dit kan bij de betreffende groepsleerkracht of bij de
contactpersoon van de school (niet bij de luizenouders). Bij een melding treedt het
luizenprotocol zoals hierboven in werking.
Het protocol is alleen maar effectief als alle kinderen gecontroleerd worden. Dit houdt in
dat wanneer kinderen op de controledag ziek of afwezig zijn, ze gecontroleerd worden op
de dag dat ze weer op school komen.
Dit luizenprotocol wordt met de kinderen in alle groepen besproken. Ook op die manier
willen we proberen de taboesfeer rondom hoofdluis te doorbreken.
De contactpersoon vanuit het team is Ria Berkvens.
Indien ouders bezwaar hebben tegen het controleren van hun kind door een luizenouder,
dan kunnen zij dit kenbaar maken bij de groepsleerkracht of bij de contactpersoon. Zij
dienen dan zelf hun kind thuis te controleren. Indien nodig mag de school om een op
school uitgevoerde controle vragen in het bijzijn van de contactpersoon van de school.
We vertrouwen er op dat dit laatste in de praktijk niet nodig zal zijn. Voor de volledigheid
nemen we het wel op in het luizenprotocol.
Mocht blijken dat een luizenouder informatie, in welke vorm dan ook, over een kind aan
derden verstrekt, dan is het van groot belang dat de contactpersoon van de school
hiervan op de hoogte wordt gesteld.

