LUIZENPROTOCOL Parcivalschool 2018-2019
Schoolbeleid is en blijft:
Kinderen moeten luizenvrij op school komen! Ouders/verzorgers zijn hiervoor
verantwoordelijk. Kammen helpt!
Om dat te bereiken zijn volgende zaken van belang:
-Goede samenwerking van school en ouders/verzorgers
-Op de ouderavonden voor de kleuterschool voorlichting geven over luizen.
- Bij het kennismakingsgesprek met leerkracht en ouders/verzorgers het onderwerp luizen en
het controleren en kammen bespreken.
-Ouders/verzorgers moeten met regelmaat hun kinderen controleren op luizen. Op de
ouderavonden dit voortdurend onder de aandacht brengen.
-Advies aan ouders/verzorgers: gebruik bij het kammen bij voorkeur een metalen kam met
lange tanden (Niska).
-Tweejaarlijks (de volgende is in oktober 2020) is er een voorlichtingsbijeenkomst van de
GGD over luizen voor leden van de luizenwerkgroep.
-Leden van de luizenwerkgroep moeten informatie kunnen geven over de luizen en de manier
van controleren en kammen en de folder van de GGD uitdelen en bespreken.
-Informatie van de GGD, met richtlijnen van de RIVM, staat regelmatig in de Nieuwsbrief.
-Er zijn GGD folders digitaal aanwezig.
-In de Nieuwsbrief komt het onderwerp hoofdluis regelmatig aan bod.
-Het e-mail adres voor de luizencoördinator om meldingen van ouders/verzorgers op te
kunnen ontvangen: luizencoordinator@parcivalschool.nl
-Regelmatig voeren de luizencoördinatoren overleg met de directie over o.a.: de stand van
zaken, evalueren, planning, etc.
Bianca Hegeman is de luizencoördinator voor zuid, Tui Clark is de luizencoördinator voor
noord. Zij gaan de werkzaamheden van de luizenwerkgroep coördineren en mede zorgdragen
voor uitvoering van het stappenplan. De luizencoördinator informeert de controleurs over de
werkwijze en handelwijze.
Bij constatering van luizen en/of neten, meld dit bij de administratie. Zie ook het stappenplan.
Ouders die op school actief hun steentje bij willen dragen door deel te willen uitmaken van de
luizenwerkgroep kunnen zich aanmelden bij de klassenouders of bij de luizencoördinator.
Controleur moet ook aanwezig zijn op de voorlichtingsavond/-dag.
Stappenplan luizen oktober 2018
1 Ouders/verzorgers en schoolmedewerkers thuis: Dringend verzoek in de Nieuwsbrief
vermelden: in de laatste vakantieweek controleren de ouders en de schoolmedewerkers de
gezinsleden op luizen/ neten. Bij constatering van luizen/neten het hele gezin dagelijks extra
kammen en of controleren. Blijf controleren in de vakantie.
2 Ouders/verzorgers en schoolmedewerkers ontvangen van school (directie) het volgende
e-mailbericht op vrijdag aan het begin en einde van iedere vakantie: dringend verzoek
om op de laatste vakantiedag de haren van alle gezinsleden te kammen en te controleren op
neten en luizen.
3 Op school in de eerste schoolweek en - in overleg met de leerkrachten- na iedere
vakantie bij alle leerlingen en schoolmedewerkers luizencontrole in alle schoolruimtes, door
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de luizenwerkgroep.
3a Bij constatering van neten/luizen melden de leden van de luizenwerkgroep aan de
administratie de namen van de betreffende personen.
Bij constatering van neten/luizen bij de schoolmedewerkers melden de controleurs aan de
administratie de namen van de betreffende personen.
3b De luizencoördinator controleert de luizenmap na afloop van de luizencontrole
3c De administratie stuurt een email naar de betreffende klassen en geeft het aantal
personen dat luizen heeft door. De betreffende ouders/verzorgers krijgen apart een email. Ook
wordt er gevraagd om 2x per dag veertien dagen lang te blijven kammen, nadat de laatste luis
is gezien.
4 Na twee weken wederom een school controle door de luizenwerkgroep; alleen bij die
personen die luizen/neten hadden en bij kinderen die afwezig waren.
4a Bij constatering van luizen/neten volg punt 3 a, b, en c.
5 Bij herhaaldelijk voorkomen van luizen bij dezelfde kinderen gedurende een half jaar
nodigt de directie de betreffende ouders/verzorgers per email en/of telefonisch uit voor een
gesprek.
In dit informatieve en open gesprek staan de volgende punten centraal: hoe komt het? Weet je
hoe je moet kammen? Heb je hulp nodig? Waar nodig wordt informatie gegeven over de
luizen, wat je eraan kunt doen en hoe deze te bestrijden volgens de richtlijnen van de RIVM.
Ook worden ze uitgenodigd om bij de volgende controle aanwezig te zijn. Zij krijgen dan ter
plaatse van de luizenwerkgroep informatie over: het kammen, het controleren en over de
luizen zelf. Ook de rol van de GGD wordt besproken.
-Ook zal de directie de ouders dringend vragen om het hele gezin te controleren en te kammen
en dit gedurende minimaal twee weken te blijven doen. Doel van het gesprek: erachter komen
wat er nodig is om ‘het luizenvrij zijn’ wel voor elkaar te krijgen. De belemmerende factoren
in kaart brengen en daarop acteren. Een doorverwijzing middels een hulpvraag naar de
wijkcoach of het multidisciplinair team behoort ook tot de mogelijkheden.
6 Mocht hierna geen verbetering optreden, dan informeert de directie de ouders dat er
een melding volgt bij de GGD volgens procedure.
De sociale veiligheid is dan in het gedrang. De hulpvraag bij de jeugdverpleegkundige komt
aan bod en waar nodig maakt de jeugdverpleegkundige van de GGD een afspraak voor een
huisbezoek.
7 Tref je als ouder/verzorger thuis bij een tussentijdse controle luizen aan meld dit dan
bij de administratie via email. administratie@parcivalschool.nl
Er kan dan een bericht uitgaan naar der betreffende klassen, om thuis extra te controleren.
Blijven controleren. Blijven kammen. Melden als er luizen zijn. Zijn er luizen, blijf dan 2x
per dag veertien dagen lang kammen nadat je de laatste luis gezien hebt.
Blijf allen alert op plagen/pesten.
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