Beleid voorkomen en
bestrijden van luis

De controles vinden plaats volgens het jaarrooster.
Het stappenplan:
In dit beleid staat uitgewerkt hoe en wat bij preventie, voorkomen en
bestrijden van luizen.
Wanneer: Elke woensdag na de vakantie is er meteen ’s morgens een standaardcontrole
in alle groepen.
De kamgroep:
Als er luizen/neten geconstateerd zijn, dan wordt de groepsleerkracht door de kamgroep
benaderd. Zij lichten tevens de bouwcoördinator hierover in.
De leerkracht bij luis:
Ouders van de betreffende leerling worden dezelfde dag gebeld. Deze ouders krijgen
een brief (ouderbrief). Deze wordt gemaild/mee gegeven aan de leerling met
luizen/neten.
Dezelfde dag krijgen aan alle leerlingen uit je klas (oproep op thuiscontrole)een brief
(klassenbrief). De uitslag na een extra controle wordt altijd doorgegeven aan alle ouders.
Ook als er geen luis is ontdekt, wordt dit doorgegeven.
Als ouders de leerkracht benaderen over de vondst van luizen bij hun kind dan wordt dit
dezelfde dag gemeld bij de bouwcoordinator (zodat hij de kamgroep kan inschakelen).
Als een leerling tussen de reguliere controles luizen lijkt te hebben, dan is het zaak om
dit eerst even te checken bij de betreffende ouders. Daarna wordt dit aan de
bouwcoördinator doorgeven, die licht kamgroep in voor extra tussentijdse controle.

Hoe nu verder?
1. Via de bouwcoördinator krijgt de leerkracht te horen wanneer er weer controle
plaatsvindt. In principe wordt steeds de hele groep gecontroleerd. Bij
‘hardnekkige gevallen’ tussentijds worden alleen die kinderen gecontroleerd
waarbij eerder luizen zijn aangetroffen.
2. Als er zieken zijn wordt er niet later nog gecontroleerd, behalve als er nacontrole
is bij luizengeval. Dan worden deze leerlingen erin meegenomen.
3. Na die extra controle moet de groepsleerkracht alle ouders van zijn groep even
mailen over de uitkomst. De ouders van de leerling die luizen/neten hadden,
worden door de leerkracht persoonlijk benaderd.
4. Zijn er nog steeds luizen of neten, dan volgt er nogmaals controle, vaak alleen bij
het betreffende kind.
5. Als er na deze derde controle nog steeds luizen of neten aanwezig zijn, dan
bekijkt de bouwcoordinator met het MT wat de vervolgstappen moeten worden
(evt. GGD inschakelen).
Algemene opmerkingen:
1. Het spreekt voor zich dat de kamgroep niet precies kan aangeven wanneer welke
groep aan de beurt is. Staat er bij een groep iets bijzonders op het programma
dan wordt dit uiterlijk de maandag ervoor door aan de bouwcoordinator (hij geeft
het op zijn beurt door aan de kamgroep).
2. Luizenzakken zijn niet van meerwaarde gebleken. Als ouders het toch willen
gebruiken moet het kind er zelf mee kunnen omgaan.

3. Iedereen kan luis krijgen.

