Protocol luizenpluizen
Begin van het schooljaar
•

Begin schooljaar data luizenpluizen in schoolagenda zetten.

Binnen school is er een groep ouders/verzorgers die luizenpluizen, gecoördineerd door Evelien
Vellinga, op zich neemt.
• Op maandagochtend, na elke vakantie worden alle leerlingen van de school
gecontroleerd
• U wordt vriendelijk verzocht er op toe te zien dat uw kinderen bij een controle met fris
gewassen haar en zonder gel naar school komen.
• Leerkracht zorgt dat afwezige leerling diezelfde week gecontroleerd wordt; doorgeven
aan luizenteam (luizenteam laat een post-it achter in de klas met naam van afwezige
leerling)
• De terugkoppeling naar ouders, dat de school wel of niet is luizenvrij is bevonden zal
binnen 24 uur plaatsvinden. Dir gebeurd door de directie. Mocht er door afwezigheid van
leerlingen en/of een klas alsnog hoofdluis geconstateerd worden, zal dit alsnog gemeld
worden.
Bij constatering van hoofdluis
 De ouders van de leerling worden diezelfde dag door de directie op de hoogte gesteld
 Indien mogelijk worden de kinderen gelijk opgehaald en behandeld
 Wordt hoofdluis thuis geconstateerd dan moeten de leerlingen eerst behandeld worden,
voordat ze weer naar school kunnen. Ouders moeten school hiervan in kennis stellen
 Alle ouders krijgen van de school mail of er komt een bericht in de nieuwsbrief dat er in
een klas hoofdluis geconstateerd is en de vraag of ze hun kind de komende dagen willen
controleren.
 Twee weken na de controle vindt een nacontrole plaats.
 Als bij een nacontrole geen hoofdluis of levende neten worden aangetroffen krijgen alle
ouders een mail; onze school is hoofdluis vrij! (bedankt voor uw medewerking)
Algemene regels
• Ouders/verzorgers blijven altijd zelf verantwoordelijk voor het constateren en
bestrijden
• van luizen en neten bij hun kind.
• Constateren ouders thuis hoofd luis dan melden zij dat aan de leerkracht. Deze
zorgt (in samenspraak met luizenteam) dat de hele klas gescreend wordt.
• Ouders/verzorgers mogen nooit een vrijwilliger van de kriebelbrigade
aanspreken op hun werkwijze of conclusies.
• Bij klachten of opmerkingen kan de ouder contact opnemen met het luizenteam
van school.
• De vrijwilliger van de kriebelbrigade neemt de privacy van het kind in acht.
Vrijwilliger meldt alleen aan directie + luizenteam.
• Luizenpluis ouders krijgen bij de eerste keer dat ze gaan pluizen een handout
uitgereikt en worden bij gestaan door ervaren luizenpluizers
Hoofd luizenpluisteam:
Directie:
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