Protocol luizencontrole
1

Elke eerste schooldag na een vakantie vindt er een luizencontrole plaats. Op de maandag na
de zomervakantie vindt de luizencontrole, m.b.t. het tijdstip, plaats in overleg met de
leerkracht.

2

In elke groep zijn er (minimaal) twee ouder(s)/verzorger(s) uit de betreffende groep, die de
luizencontrole uitvoeren.

3

De materialen die nodig zijn bij de luizencontrole worden door school geleverd en zijn af te
halen bij de conciërge. Er mag ook eigen materiaal gebruikt worden, mits deze goed met
alcohol zijn schoongemaakt.

4

Tijdens de kennismakingsavond aan het begin van het schooljaar, wordt door de leerkracht
geïnventariseerd of de luizencoördinator van het jaar ervoor dit wil blijven doen. Indien dat
niet het geval is, zal gevraagd worden of iemand anders dit op zich wil nemen. Het is fijn als
ouders in groep 1 worden gevraagd, dat zij de luizencontrole voor een aantal jaar willen
doen. Zo blijft er continuïteit. De eerste luizencontrole in het nieuwe schooljaar wordt in
principe gecoördineerd door de luizencoördinator van het jaar ervoor.

5

De leerkrachten van groep 1 zorgen ervoor dat er aan het einde van het schooljaar één of
twee luizenouder(s)/-verzorger(s) zijn van de kinderen die het daaropvolgende schooljaar in
groep 1 blijven. Deze ouder(s)/verzorger(s) kunnen dan na de zomervakantie de controle,
zoals beschreven bij punt 4, uitvoeren (evt. enkele ouder(s)/verzorger(s) die samen de drie
groepen 1 doen).

6

In de infobrief en in de jaarkalender wordt voor de start na een vakantie aandacht besteed
aan de luizencontrole met als hoofddoel dat ouder(s)/verzorger(s) voor de eerste schooldag
na een vakantie zelf hun kind vast controleren.

7

Als een kind luis heeft, neemt de leerkracht direct telefonisch contact op met de
ouder(s)/verzorger(s) van de leerling, zodat hij/zij meteen opgehaald - en behandeld kan
worden. Is de leerkracht niet in de gelegenheid om te bellen, dan wordt er gebeld door de
conciërge/secretaresse. Indien de leerling (een) broertje(s) en/of zusje(s) op school heeft,
wordt de ouder/verzorger gevraagd hen ook dezelfde dag te controleren. De
ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep worden door de secretaresse via Parro
geïnformeerd dat er luizen zijn geconstateerd.

8

Als een kind neten heeft, kan het kind na school door de ouder(s)/verzorger(s) netenvrij
gemaakt worden. De ouder(s)/verzorger(s) worden hierover geïnformeerd en verzocht het
haar van het kind netenvrij te maken. De ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende groep
worden via de mail geïnformeerd dat er neten zijn geconstateerd.

9

Wanneer er in een groep luizen of neten zijn geconstateerd, wordt er binnen drie weken een
nieuwe luizencontrole uitgevoerd.
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