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Inleiding
De Mariënborn heeft de bestrijding van luizen omschreven in dit luizenprotocol.
Het hebben van hoofdluis is geen schande. Hoofdluis heeft immers niets te maken met hygiëne. Het is
zelfs zo dat hoofdluizen zich prettiger voelen op een schoon hoofd dan op een hoofd met ongewassen
haar. Iedereen kan luizen oplopen: kinderen, volwassenen en ook leerkrachten. In voorliggend protocol
hebben wij als school de taken en verantwoordelijkheden van de ouders/verzorgers, de school, de
controlerende ouders en de luizencoördinator omschreven.

Taken van de ouders/verzorgers
1. Gedurende het hele jaar (en zeker voor het einde van elke vakantie) hun eigen kind(eren)
regelmatig controleren op hoofdluis en/of neten. Deze controle dient uitgevoerd te worden op het
voorhoofd, achter de oren en in de nek.
2. Indien er hoofdluis en/of neten gevonden worden, dit melden aan de groepsleerkracht(en) van de
kinderen.
3. Direct over gaan tot de behandeling. Informatie over hoe u kunt behandelen en wat er op school
wordt gedaan is te vinden op onze website (www.de Mariënborn.nl -> Ouders -> Informatie ->
Hoofdluis).
4. Op de controledagen rekening houden met de haardracht van hun kind(eren), zodat de
controlerende ouders geen kostbare tijd verliezen.

Taken van de school
1. Het zorgdragen voor en mogelijk maken van de hoofdluiscontroles op de eerste dag na iedere
schoolvakantie in alle groepen.
2. Het telefonisch melding doen door de groepsleerkrachten van de kinderen waar hoofdluis en/of
neten gevonden zijn bij de ouder(s)/verzorger(s) van de betreffende kinderen. In dit gesprek wordt
gevraagd het kind, indien mogelijk, op te halen en direct over te gaan tot behandeling (zie ook
taken ouder(s)/verzorger(s)).
3. Het bij de klas melding maken van het feit dat er hoofdluis is geconstateerd in de groep. Alle
ouders/verzorgers van de groep van de kinderen waar bij hoofdluis is gevonden, worden verzocht
gedurende 14 dagen hun eigen kind(eren) dagelijks te controleren op hoofdluis.
4. Het vermelden van de data van de luizencontroles op de activiteitenkalender van school.
5. Het gelegenheid geven door de groepsleerkrachten aan de controlerende ouders om de luizen
controles uit te voeren. De controles vinden buiten de klaslokalen plaats.
6. Het opnemen van contact met de luizencoördinator om een extra controle te organiseren indien er
tussendoor door een ouder gemeld wordt dat een kind hoofdluis heeft.
7. Er aan het begin van het nieuwe schooljaar via de administratie voor zorgen dat de
luizencoördinator over de meest recente namenlijsten van alle groepen beschikt voor de
controlerende ouders.

Taken van de controlerende ouders
1. Na iedere schoolvakantie alle groepen op hoofdluis en/of neten controleren. Bij voorkeur wordt de
eerste controle na de zomervakantie gedaan door de ouders die voor de vakantie ook de laatste
controles uitvoerden. Als er hoofdluis en/of neten worden gevonden, wordt altijd een andere
controlerende ouder ter controle geraadpleegd. Nadat er hoofdluis en/of neten gevonden zijn,
worden de handen van de controlerende ouders zorgvuldig gedesinfecteerd.
2. Extra (her)controles uitvoeren als er hoofdluis en/of neten zijn gevonden tijdens een reguliere
controle op school of als er een melding van hoofdluis is gedaan door ouders/verzorgers.
3. Bij extra (her)controles ook de groepen controleren waar broertjes/zusjes van de kinderen met
hoofdluis/neten zitten.
4. De groepsleerkracht en de luizencoördinator op de hoogte brengen van de bevindingen tijdens de
controles.

Taken van de luizencoördinator
1. Organiseert de luizen controles, hercontroles en extra controles.
2. Onderhoudt de contacten met de controlerende ouders, de groepsleerkrachten en de
directeur/locatieleider.
3. Zorgt in overleg met de directeur/locatieleider voor de aanwezigheid van materialen die nodig zijn
bij de controles.
4. Volgt de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van hoofdluisbestrijding en overlegt (op basis
daarvan) met de directeur/locatieleider wat er nodig is om hoofdluis effectief te kunnen blijven
bestrijden en controleren.
5. Stelt het ouderteam samen dat de controles uitvoert.
6. Zorgt voor overleg met de controlerende ouders en voor de evaluatie van gemaakte afspraken.

