HOOFDLUISBELEID van Jenaplanschool Atlantis
1. In de eerste week na elke vakantie worden alle leerlingen (en leerkrachten) op hoofdluis
gecontroleerd. De leerkracht benadert hiervoor de stamgroepouders. Deze zorgen ervoor
dat er voldoende ouders zijn om alle kinderen te controleren. De luizencoördinator geeft de
data van nieuwe controles door aan leerkrachten en luizenouders, om te waarborgen dat alle
klassen dezelfde week aanhouden en kinderen met luizen uit een gezin tegelijktijdig
behandeld kunnen worden. Leerkrachten en luizenouders stemmen samen nog nader af.
2. Wanneer er bij een leerling hoofdluis wordt geconstateerd, licht de leerkracht de ouders van
het betreffende kind zo snel mogelijk in, of laat de ouders inlichten door een ambulant
medewerker van de school. De leerkracht adviseert om de leerling zo snel mogelijk te
behandelen. De school verwacht dat de leerling in elk geval nog diezelfde dag wordt
behandeld en niet zonder behandeling op school komt. Als de leerkracht de ouder(s) niet kan
bereiken, krijgt de leerling een brief mee met het bericht dat hij/zij hoofdluis heeft, inclusief
de informatie van de GGD over behandeling.
3. De leerkracht informeert de andere ouders door ze nog dezelfde dag een mail te sturen,
waarin staat dat er hoofdluis is in de groep. Als bijlage stuurt de leerkracht de
informatiebrochure van de RIVM ‘Luis in je haar kammen maar! mee’. We noemen nooit de
namen van de betreffende kinderen.
4. Ook komt er een poster bij de groep en de ingang van de bouw te hangen waarop vermeld
staat dat er luizen zijn.
5. Na tien tot veertien dagen (in verband met de levensduur van luizen en neten) wordt de hele
klas gecontroleerd door de luizenouders en wordt, indien nodig, de procedure vermeld
onder punt 2, herhaald.
6. De controle stopt pas als de hele klas hoofdluisvrij is.
7. Als het niet lukt om de hoofdluis onder controle te krijgen, schakelt de school de
schoolverpleegkundige van de GGD in, die ouder(s) en school van dienst kan zijn.
8. Op verzoek van de luizenouders kan de GGD hen op school uitleg geven over de
luizencontrole.
9. De leerkracht is in alle gevallen waarin het om hoofdluis gaat het aanspreekpunt voor de
ouders.
10. Luizenouders controleren nooit hun eigen kind.
11. Leerkracht en luizencoördinator overleggen wanneer het zinvol kan zijn om ouders te
verwijzen naar de GGD. Hier kan een gesprek met de directie aan vooraf gaan.

