
Luizenprotocol OBS Cornelis Jetses 

Hoofdluis 

OBS Cornelis Jetses heeft de bestrijding van luizen omschreven in een luizenprotocol. 

Het woord luizen en het hebben ervan betekent niet smerig en onverzorgd, maar is wel knap 

lastig en vervelend. Iedereen kan luizen oplopen. Op school wordt door een groepje ouders 

gecontroleerd en de betreffende ouders worden, bij vaststelling van luizen, op de hoogte 

gebracht middels een telefoontje. Er wordt dan gevraagd of u uw kind op kan halen en thuis 

kan behandelen. Daarna kan het uw kind weer terug naar school komen. 

De verantwoordelijkheid van de ouders omvat de controle op en het verwijderen van 

hoofdluis uit de haren van de kinderen. 

Het is de verantwoordelijkheid van de school om preventieve maatregelen te treffen. De 

school is immers verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school. 

 

AFSPRAKEN DIE GEMAAKT ZIJN: 

• De “luizenmoeders” controleren op hoofdluis 

• Regulier gebeurt dit de dag het dichtstbij tegen een vakantieperiode aan en weer 

direct de eerste dag na een vakantieperiode. De betreffende controledata worden 

genoemd in de jaarkalender en de activiteitenkalender. 

• Alle personeelsleden worden gecontroleerd. 

• Is een kind ziek/afwezig wordt het betreffende kind op een later tijdsstip alsnog 

gecontroleerd. 

• Bij vaststelling wordt u als ouder/verzorger op de hoogte gebracht middels een 

telefoontje. 

• Van u verwachten wij dat u actie onderneemt 

• U verwacht dat wij actie ondernemen. 

• De school spreekt een of, zo nodig meerdere, nacontroles met de betreffende 

ouders af over een periode van 4 weken. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ACTIE DOOR DE SCHOOL ACTIE DOOR DE OUDERS 

Aanschaf van luizen zakken en toezien op het 

juiste gebruik daarvan door de kinderen 

Kinderen worden thuis 1 keer per week 

gecontroleerd 

Leerkrachten praten met kinderen en 

informeren de ouders over de luizen om het uit 

de taboesfeer te halen. 

 

Zorgt voor brede schriftelijke informatie over 

luizen ( folders, behandelingsmethode etc.) 

 

Het luizenprotocol wordt opgenomen on de 

schoolgids, staat op de website en verschijnt 

aan het begin van het schooljaar in de thema 

nieuwsbrief “LUIZEN” 

Op verzoek kan iedere ouder een kop[ie van het 

protocol krijgen. 

 

Stelt luizencontrole middelen beschikbaar 

(luizenkammen, alcohol) 

 

Zoekt actief naar ouders die voor de controles 

zorgen. 

Zorgen dat er minimaal 2 ( max 4) ouders zich 

beschikbaar stellen 

Stelt de data van de luizencontroles vast in de 

kalenders. 

Bij constatering van luizen/neten: waarschuw de 

directe omgeving: school: BSO, sport, ouders van 

vriendjes en vriendinnen 

Bij constatering van luizen/neten wordt 

telefonisch contact opgenomen met de 

betreffende ouder(s) 

Betreffende ouders behandelen nog dezelfde 

dag het haar en kammen dagelijks het haar met 

een netenkam gedurende twee weken. 

Alle kinderen van de betreffende klas(of de hele 

school) krijgen een mail dat er luizen 

geconstateerd zijn in de klas, met het verzoek 

aan de ouders om de kinderen thuis dagelijks 

gedurende twee weken te controleren 

 



 

 


