Protocol luizencontrole door ouders op de Kraaienboom
Algemene afspraken:
de leerlingen dienen op school hun jas in een speciale cape of luizentas te doen
(deze zijn evt. te bestellen bij de contactpersoon Judith Singelenberg).
na iedere vakantie worden alle leerlingen gecontroleerd op luizen/neten. Dit
gebeurt in principe op de eerste maandag na de vakantie. Dit is in een brief aan de
ouders medegedeeld. Bij het begin van een nieuw schooljaar wordt deze brief
opnieuw uitgegeven.
Screening

•
•

De contactpersoon bespreekt met de leerkrachten/directie op welke tijden de
klassen worden bezocht.
De ouders stellen zich de eerste keer kort in de klas voor en geven uitleg over wat
zij komen doen. Eventueel kunnen de ouders wat vertellen over hoofdluis of
vragen van kinderen beantwoorden. De controle zelf vindt plaats in de lokalen.

Instructies bij screening:
•

De ouders controleren met de handen en informeren tegelijkertijd naar:
-

eventuele besmetting
behandeling
controle door eigen ouders

Bij twijfel:

- laat een andere ouder even meekijken
- handen wassen

Luizen of nieuwe neten:

- handen wassen.

•

Indien er luizen of neten in het haar worden gevonden wordt er niets aan het kind
verteld! Let op een tactische benadering naar het kind toe. Humor werkt
altijd goed.

Na afloop screening:
•
•
•

•

De ouders schrijven het resultaat op de leerlingenlijst achter de naam
De resultaten worden doorgegeven aan de leerkracht of de contactpersoon van
school.
De directeur informeert de ouders en geeft advies over de behandeling.
Informatie hierover is in de schoolgids te vinden en kan ook bij de contactpersoon
verkregen worden. De contactpersoon kan naast advies de informatiefolder van
de GGD aan de ouders geven. Bij hardnekkige gevallen of problemen met de
ouders kan dit doorgegeven worden aan de sociaal-verpleegkundige. Zij neemt in
deze gevallen contact op met de ouders, mits er toestemming van hen is.
Met vragen kunnen ouders en leerkrachten terecht bij de sociaal-verpleegkundige
jeugdgezondheidszorg van de GGD, Margreth Broers. Zij is bereikbaar op
telefoonnummer: 0229-253392

•

Na afloop evalueren de ouders hoe de screening is gegaan ( iedereen tevreden?)
en wordt eventueel de werkwijze bijgesteld.

Na afloop van de screening hangt de contactpersoon bij de ingangen van de school op de
deur de mededeling 'Er is geen hoofdluis geconstateerd', dan wel 'Er is hoofdluis
geconstateerd', afhankelijk van wat er tijdens de screening is aangetroffen.

