
Protocol voor het bestrijden en voorkomen van hoofdluis 
 

 Ouders/verzorgers zijn zelf verantwoordelijk voor het controleren en bestrijden van 
hoofdluis bij hun kind.  

 Als een ouder/verzorger hoofdluis of neten constateert bij zijn/haar kind, dan meldt 
hij/zij dat aan de groepsleerkracht. 

 De groepsleerkracht informeert (hetzij zelf, hetzij via de groepsouders) de ouders van 
de groep en vraagt de ouders om zelf hun kind te controleren en melding te maken 
als er hoofdluis bij hun kind geconstateerd is. De coördinator wordt ten allen tijde 
meegenomen in de mailing. 

 Bij drie gevallen in één klas wordt de betreffende groep gecontroleerd door het lui-
zenteam. De groepsleerkracht schakelt hiervoor de coördinator in. 

 Ter ondersteuning van de ouders/verzorgers en ter voorkoming van een epidemie 
controleert het luizenteam op de Fontein de kinderen na elke vakantie van minstens 
een week. Dit team wordt aangestuurd door een coördinator uit de ouderraad (vrij-
williger). Op beide locaties functioneert een volledig luizenteam.  

 Bij geconstateerde luizen of neten geeft de coördinator dit door aan de groepsleer-
kracht en de directie.  

 Bij ernstige besmetting van een leerling bewaakt de  groepsleerkracht dat de betref-
fende leerling op die dag niet op plaatsen speelt (verkleedhoek/ huishoek) waar ver-
spreiding  gemakkelijk mogelijk is. 

 De groepsleerkracht belt na schooltijd de ouders en vraagt om acute behandeling 
van het kind. De groepsleerkracht wijst de ouders op de website van de school waar 
een aparte pagina is met behandelvoorschriften en tips. 

 De volgende morgen bespreekt de leerkracht het luizenprobleem in de groep en be-
spreekt het vervolg met de kinderen. Er wordt besproken dat iedereen hoofdluis kan 
krijgen en dat het niets te maken heeft met hygiëne.  

 De ouders van de betreffende groep krijgen (hetzij via de leerkracht, hetzij via de 
klassenouders) een mail, waarin de ouders worden ingelicht over de aanwezigheid 
van hoofdluis in de betreffende groep.  

 Na twee weken controleert het luizenteam opnieuw de groep en de eventuele broers 
en zussen.  

 Mocht een leerling na twee weken niet luizenvrij zijn, dan neemt de directie contact 
op met de ouders om voor handelingsadviezen eventuele externe instanties (hulp-
verlening Gelderland-midden) in te schakelen. Contactpersoon is  Marianne van Dijk 
marianne.van.dijk@vggm.nl 

 Bij eventuele vragen kunnen de ouders contact opnemen met de coördinatoren van 
het luizenteam en met opmerkingen/problemen kunnen ze contact opnemen met de 
directie. 

 Op de website van de school is een aparte pagina met verwijzing naar methodes en 
middelen ter voorkoming en bestrijding van hoofdluis. De coördinatoren houden in 
samenspraak met de webmaster van de school de pagina up-to-date. 

 De coördinatoren houden zelf een registratie bij van de controlemomenten en de ge-
constateerde gevallen. 

 Coördinator Lijsterhof : Sandra Rijpma (sjark2000@gmail.com) 

 Coördinator Burgthof : Evelien Boonstra (evelien@familieboonstra.nl)   
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