PROTOCOL BEHANDELING HOOFDLUIS TEN BEHOEVE VAN OUDERS/VERZORGERS

versie d.d. 09-09-2022

Deze informatie is ten behoeve van ouders/verzorgers en bedoeld om te informeren over onze
werkwijze ten aanzien van de behandeling van hoofdluis in de school.
1. Na elke schoolvakantie worden alle leerlingen in de eerste week erna gecontroleerd
op hoofdluis. De dag wordt afgestemd tussen leerkracht en zogenaamde kam-ouders
(een vast aantal vrijwilligers per groep).
2. De controle vindt plaats buiten de klas.
3. In elke klas ligt -op een voor kinderen niet bereikbare, veilige plaats - een doos met
daarin alle spullen voor een grondige controle: informatie voor de ouders/verzorgers
als er hoofdluis is geconstateerd, een voornamenlijst (AVG), handschoenen, twee
kammetjes en twee flesjes alcohol.
4. Kam-ouders en leerkrachten gaan zeer zorgvuldig om de controle-uitslagen (AVG).
5. Is de hele klas hoofdluis vrij? De kam-ouder meldt het aan de leerkracht, verder is er
geen actie nodig.
6. Is er hoofdluis geconstateerd? De controlerende ouder meldt dit aan de leerkracht. De
leerkracht belt zelf de ouders/verzorgers van het kind met hoofdluis. Een kind
bij wie hoofdluis is geconstateerd blijft in principe gewoon in de klas tot het einde
van de schooldag (inclusief de NSO van Kwink tot 18.30 uur). De leerkracht meldt de
besmetting ook aan de medewerkers van de NSO van Kwink, als het kind daar gebruik
van maakt. De behandeling dient wel direct bij thuiskomst te starten! Nadat een kind
is behandeld mag het direct de volgende dag weer naar school.
7. De ouder/verzorger mag ervoor kiezen het kind direct op te halen voor een
behandeling en stemt dat dan af met de leerkracht. De leerkracht stuurt de
ouders/verzorgers van het kind met hoofdluis een bericht, waarin staat welke
maatregelen de ouders/verzorgers thuis moeten nemen. Daarnaast krijgen alle
overige ouders/verzorgers van de groep een bericht om te melden dat er hoofdluis is
geconstateerd. De bedoeling is dat de ander ouders/verzorgers thuis hun kind ook
extra controleren.
8. Na het constateren van hoofdluis door de kam-ouder gaat het kind gewoon terug in
de klas zonder dat de kam-ouder of leerkracht iets tegen het kind zegt. De
kam-ouder zorgt er eerst voor dat de leerkracht op de hoogte is, die daarna de
ouders/verzorgers inlicht (zie hierboven). Als een kind vanwege hoofdluis door een
ouder/verzorger eerder wordt opgehaald, kan de leerkracht in de groep -bij vragen
van leerlingen - melden dat het voor een medische behandeling is. Er wordt niet
gesproken over hoofdluis bij een kind, tenzij het kind dat zelf meldt.
9. In de groepen 1 t/m 4 worden het gehele schooljaar hoofdluiszakken gebruikt, of er
nu hoofdluis is of niet. Deze zakken krijgen de kinderen van school op hun eerste
schooldag. De hoofdluiszakken worden ook meegenomen naar de gymlessen als de
leerlingen buiten de school gymmen en dus hun jas mee moeten nemen.
10. Een groep met hoofdluis wordt elke week opnieuw gecontroleerd, totdat de klas
hoofdluisvrij is.
11. Eén teamlid staat in het taakbeleid van de school aangesteld als aanspreekpunt voor
“hoofdluiszaken” en zorgt ook voor de bestelling van de hoofdluiszakken. In schooljaar
2022-2023 is dat Jolanda Clark (jolanda.clark@burchtveenendaal.nl). Voor
inhoudelijke vragen over de behandeling van hoofdluis kan men bij haar terecht.

