Hoofdluisbeleid op onze school:





















Alle leden van de werkgroep ondertekenen een privacy verklaring.
Elke donderdag na een vakantie worden alle groepen gecontroleerd.
Van tevoren staat er een aankondiging in de nieuwsbrief dat er controle is.
De manier van controleren:
De controle wordt zodanig uitgevoerd dat het onderwijs in de groep zoveel mogelijk
gewoon door kan gaan. Ouders controleren alle kinderen uit de groep en de leerkrachten.
Deze controle vindt plaats door met de handen goed het haar te controleren, als er
hoofdluis wordt gevonden of bij twijfel, worden de handen tussentijds goed gewassen.
Eventueel wordt er een luizenkam gebruikt.
Bij twijfel wordt discreet een andere moeder gevraagd om ook even te kijken.
Na de screening legt één van de ouders discreet contact met de leerkracht. Ze kunnen
even naar de gang lopen, om de resultaten te melden. De leerkracht kan nu bepalen of er
direct of later die dag naar de ouders gebeld zal worden.
Na een screening wordt in de nieuwsbrief bekend gemaakt of er wel of geen hoofdluis is
geconstateerd.
Wordt er hoofdluis geconstateerd, dan:
o Belt de betreffende groepsleerkracht de ouders van de leerling.
o Ouders zijn verantwoordelijk voor het doorgeven aan anderen dat hun kind hoofdluis
heeft. Bijv. aan Polderpret.
o Komt er een email dat er in de klas van uw kind hoofdluis geconstateerd is.
o Worden er veel levende luizen in het haar van een kind gevonden wordt de ouder
gebeld om direct actie te ondernemen.
o Er wordt in de eerstvolgende nieuwsbrief melding gemaakt dat er in één of
meerdere groepen op school hoofdluis is geconstateerd.
Na twee weken volgt in dezelfde groep(en) nogmaals een controle. Dan worden ook de
leerlingen gecontroleerd die de vorige keer ziek waren.
Als er tussen deze momenten thuis bij kinderen hoofdluis wordt gevonden, vragen wij
ouders dit persoonlijk, telefonisch of schriftelijk aan de groepsleerkracht te melden. Deze
informatie is niet geschikt om mondeling door te laten geven door de kinderen.
Na zo’n melding wordt de werkgroep benaderd om zo snel mogelijk de hele groep te
controleren en vervolgens te handelen volgens bovenstaande. De leerkracht benadert
zelf de contactpersoon van de werkgroep, tot de zomervakantie Yvon Kalshoven. Zij
regelt dat er zo snel mogelijk wordt gecontroleerd.
Bij een melding uit een groep wordt de hele unit gecontroleerd.
In de groepen waar hoofdluis is geconstateerd, zorgen de leerkrachten ervoor dat
verspreiding via spullen in de klas zoveel mogelijk wordt uitgesloten.
Het noteren van wat is geconstateerd:
In de map zit een gedeelte waarin de ouders na elke screening opschrijven wat ze
hebben gevonden. Is er niets gevonden, wordt dat ook genoteerd. Alles duidelijk voorzien
van datum. Hierin schrijven we of ouders gebeld zijn. Ook leerkrachten kunnen hier
punten over hun groep opschrijven voor de ouders. Daarnaast zal in de map geschreven
worden welke kinderen die dag ziek waren zodat ze de eerst volgende controle
gecontroleerd worden.
Mocht er bij een kind na 4 opeenvolgende controles nog steeds hoofdluis geconstateerd
worden neemt Angelique van Roon contact op met de desbetreffende ouder wat
mogelijke vervolgstappen zijn.
Als ouders vragen hebben over hoofdluis kunnen ze ten alle tijden bij de werkgroep
hoofdluis terecht met hun vraag.

 Een hoofdluis-vrije school is onze gezamenlijke opdracht.

De elektrische luizenkam
Mensen kammen al heel wat jaren met een luizenkam. Met een reguliere luizenkam kam je
de luizen weg, maar de luizen krijg je er niet dood mee. Dit doe je met de luizenshampoo.
Tegenwoordig kennen we ook een elektrische luizenkam. Met een elektrische luizenkam heb
je het voordeel dat je tijdens het kammen de luizen direct dood maakt. Een bijkomend
voordeel van een elektrische luizenkam is dat je ook al wat eitjes meeneemt.
Voor de school hebben we een elektrische luizenkam aangeschaft. Het voordeel hiervan is
dat we direct op school uw kind kunnen behandelen. Op deze manier hoeven we u niet
lastig te vallen om uw kind van school op te komen halen omdat er levende luizen
geconstateerd zijn. Het is echter nog steeds van belang dat u thuis de behandeling
voortzet!!!! We zetten de luizenkam alleen in als middel om te voorkomen dat we uw kind
naar huis moeten sturen. Deze luizenkam kunnen we alleen gebruiken als er weinig kinderen
hoofdluis hebben. Deze behandeling is mogelijk door de inzet van de vrijwillige
screeningsmoeders. Mocht u er problemen mee hebben dat uw kind behandeld wordt met
een elektrische luizenkam, geef dit dan door aan juf Angelique.

