
HOOFDLUIS 

 

Het team, de Oudervereniging en de Medezeggenschapsraad hebben besloten tot een 

preventieve aanpak door binnen de school regelmatig de kinderen op luis te laten 

controleren. Als we ons door de hoofdluizen niet “op de kop” willen laten zitten dan is het 

nodig dat zoveel mogelijk kinderen (liefst alle kinderen) in dezelfde week worden 

gecontroleerd. Mocht u echter principiële bezwaren hebben tegen de hoofdluiscontrole bij 

uw kind, dan dient u dit direct na de zomervakantie aan de leerkracht van uw kind mee 

te delen. Uw kind wordt dan tijdens de controle wel even uit de klas gehaald, maar zal 

niet door de controleouders op hoofdluizen worden gecontroleerd. 

 

Protocol 

 

• Per groep wordt er door de groepsouder 2 luizenouders gevraagd, die alleen de 

eigen groep controleren. Bij voorkeur zijn deze voor het begin van het nieuwe 

schooljaar bekend bij de groepsouder en de leerkracht. 

• Elke 2de week na de vakantie controleren de luizenouders de groep.  

Coördinatie verloopt via de groepsouders die dit plannen en controleren. De 

groepsouders zijn vrij om dit in die week te plannen in overleg met de leerkracht. 

 

Constatering hoofdluis  

 

• Bij het aantreffen van luizen tijdens een controle wordt dit gemeld aan de 

leerkracht. De leerkracht meldt dit aan de betreffende ouders. De ouders worden 

gevraagd om de kinderen grondig te controleren en te behandelen.  

• Informatie is terug te vinden op de website van de Zevensprong 

(www.7spronghouten.nl) die is gebaseerd op de richtlijn Hoofdluis van het 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. 

http://www.rivm.nl/Onderwerpen/Onderwerpen/H/Hoofdluis 

Met vragen over het bestrijden van hoofdluis kunt u terecht bij uw regionale GGD, 

de drogist of de apotheek. 

• De groepsouder wordt geïnformeerd. Die zorgt ervoor dat het gemeld wordt aan 

de ouders van de rest van de klas. Alle ouders wordt gevraagd om de komende 

twee weken dagelijks thuis te controleren. Indien er luizen of neten worden 

aangetroffen, moet het kind behandeld worden. Dit dient ook doorgegeven te 

worden aan de groepsleerkracht.  

Bij melding door ouders zelf aan de leerkracht informeert deze de groepsouder. De 

groepsouder regelt een extra luizencontrole van de klas.  

• Indien er luizen in een groep worden aangetroffen, worden ook de broertjes of 

zusjes op school meteen gecontroleerd.  

• Door snel handelen van ouders na de controle blijft de school vrijwel luizenvrij. 

 
 

 
  
 


