Juliana van Stolbergschool
Protocol luizenpreventie
Op de Juliana van Stolbergschool vinden we het belangrijk om beleid te hebben op het weren van
hoofdluis. We hanteren voor ons beleid de richtlijnen volgens het protocol hoofdluis van de GGD.
De school heeft een ouderwerkgroep hoofdluis. De leden van de werkgroep zijn ouders en controleren
in de groep waarin hun kind zit. Ouders in de werkgroep zijn geïnstrueerd hoe ze neten en hoofdluis
kunnen constateren. Een van deze ouders is de luizenpreventie-contactouder. Zij zorgt voor de
communicatie/organisatie onderling en onderhoudt de communicatie met de school .
Een keer per schooljaar is er een overleg met de directie van de school waarbij (indien mogelijk) ook
de GGD aansluit. Tijdens dit overleg wordt de opgestelde procedure geëvalueerd en mogelijk
aangepast.
Elke eerste week na een vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op hoofdluis. Ouders kunnen
deze informatie op de website lezen. Deze controle gebeurt in de groep of op de onderwijspleinen.
Bij het constateren van hoofdluis en/of neten worden de volgende stappen ondernomen.
 De ouders schrijven in het daarvoor bestemde schriftje of er neten/hoofdluis geconstateerd is.
 Leerkrachten kunnen in dit schriftje de informatie betreffende hun groep lezen.
 De ouder die de leerling gecontroleerd heeft, neemt contact op met de ouders van de
leerling(en) waarbij neetjes zijn geconstateerd en geeft behandeladviezen.
 De school (directeur of bij haar afwezigheid de leerkracht) neemt contact op met de ouders
van de leerlingen waarbij levende luizen zijn geconstateerd met het verzoek om de leerling
direct op te halen en te behandelen.
 Via de administratie of de leerkracht ontvangen alle ouders van de groep waarin neetjes of
hoofdluis is geconstateerd een algemene melding hierover (standaard mail aangevuld met
behandeladviezen).
 Leerlingen die bij de controle ziek zijn, worden zo snel mogelijk nadat ze beter zijn
gecontroleerd.
 Er is geen her-controle in de groep. Ouders worden geattendeerd om hier zelf aandacht aan
te besteden.
Tussentijdse meldingen van hoofdluis
Indien ouders zelf ontdekken dat hun kind hoofdluis heeft, komt de leerling na behandeling weer op
school. De ouder meldt aan de leerkracht of de administratie van de school dat er hoofdluis is
geconstateerd. De ouders van de groep worden via een mailing op de hoogte gebracht dat er
hoofdluis in een groep is.

september 2016

Stichting voor protestants christelijk onderwijs
Woeringenlaan 20

5144 CJ Waalwijk

0416-332287

www.julianavanstolbergschool.nl

