
Luizenbeleid 

Op onze school is er het volgende luizenbeleid: 

Na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd.  De luizenouders noteren op een lijst welke 
kinderen er luizen hebben. Ze geven dit discreet door aan de coördinator hoofdluis. De luizenouders 
geven geen informatie over wie er luizen heeft door aan anderen dan aan de coördinator hoofdluis. 
Mocht er een kind zijn met luizen/neten dan wordt het haar ingevlochten en mag het kind terug naar 
de klas. De ouders worden gebeld en voorgelicht door de coördinator hoofdluis over de verdere 
behandeling. Het kind krijgt na schooltijd een brief mee met informatie. 

We verwachten dan van de ouder dat deze na schooltijd het kind gaat behandelen. Ook vragen we 
de ouder  om eventuele broertjes en zusjes die week ook extra goed te controleren en zo nodig te 
behandelen. 

De peuters van Spelenderwijs worden ook door onze luizenouders gecontroleerd. Dit gebeurt in het 
lokaal van de peuters. De peuterleidsters nemen zelf contact op met de ouders indien er luizen zijn 
geconstateerd. 

Nadat er luizen op school zijn geconstateerd wordt er een mail gestuurd naar alle ouders van de 
betreffende klas ter informatie. Ook wordt in dat geval na twee weken de controle in de betreffende 
klas herhaald. We verzoeken alle ouders om in die periode hun kind regelmatig te controleren. 

Thuis zullen de ouders  zelf de nodige maatregelen moeten nemen. Op de website van de het 
Landelijk Steunpunt Hoofdluis kunnen zij lezen wat je  allemaal moet doen. Om hen van dienst te zijn 
hebben wij de link van deze website onderaan deze pagina gezet. 

Luizencapes gebruiken wij niet bij ons op school. Wetenschappelijk onderzoek heeft uitgewezen dat 
luizencapes niet helpen tegen neten en luizen. 

Ondanks ons beleid en de zorg die wij eraan besteden, zijn de ouders  eindverantwoordelijk. 

Wij proberen op deze manier grote uitbraken te voorkomen en door het beleid dat wij nu voeren 
kunnen wij de school luis-vrij houden.  

 Website Landelijk steunpunt Hoofdluis : http://landelijksteunpunthoofdluis.nl 

 

http://landelijksteunpunthoofdluis.nl/

