
Hoofdluisprotocol 
 

 

 Hoofdluiscontrole gebeurt vijf keer per jaar in de hele school op de eerste maandag na de 
vakantie. Na de zomervakantie is de controle op de tweede maandag. 

 

 De controle is in het speellokaal en de personeelskamer van de school. 
 

 Bij de controle maken de ouders gebruik van luizenkammetjes. De kammetjes zijn een 
hulpmiddel, de kinderen worden dus niet uitvoerig gekamd. 

 

 Tijdens de controle worden de kammetjes na ieder kind schoongemaakt met alcohol. 
Worden er bij een kind luizen/neten ontdekt, dan wordt er een schoon kammetje gepakt. 

 

 Wanneer er bij een kind luis/neten geconstateerd wordt dan zal de betreffende groep twee 
weken later weer helemaal gecontroleerd worden. 

 

 De kammetjes worden na iedere controle uitgekookt en gewassen door de coördinator. 
 

 De groep ouders die de controle uitvoert is een vaste groep die aangestuurd wordt door 
twee coördinators. 

 

 De controle-ouders ondertekenen een privacyverklaring. 
 

 De controle-ouders controleren niet hun eigen kind. 
 

 Als een controle-ouder bij een kind luis/neten heeft ontdekt, dan meldt zij dit aan de 
coördinator.  

 

 De coördinator zorgt ervoor dat de ouder(s)/verzorger(s), leerkracht en 
managementassistent op de hoogte worden gebracht. 
 

 De school licht de ouders van het betreffende kind in d.m.v. een mail met de melding en 
informatie om de hoofdluis te behandelen. In dezelfde week neemt de coördinator contact 
op met de ouders om na te vragen of de behandeling lukt. 

 

 De managementassistent zorgt dat er luizentassen bij de betreffende groep komen. 
Daarnaast gaat er een mail naar alle ouders van de betreffende groep met de informatie dat 
er in de klas luizen zijn geconstateerd. Als bijlage bij deze mail zit het hoofdluisprotocol en 
informatie over de behandeling. 

 

 De verantwoordelijkheid voor het controleren van de leerlingen ligt niet bij de controle-
ouders, maar bij de ouders thuis. Controle-ouders kunnen hier dan ook niet op aangesproken 
worden. 

 

 Neem als ouder gerust contact op met de coördinator als er vragen zijn. 
 

 Zo nodig kan er hulp geboden worden in het betreffende gezin. 


