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Omdat hoofdluis op veel scholen een hardnekkig probleem is, hebben wij een 
protocol opgesteld met afspraken ter bestrijding en voorkoming van hoofdluis.  
 
Hieronder vindt u de afspraken: 
- Alle kinderen krijgen van de school een luizenzak en gebruiken deze voor het 

opbergen van jas, handschoenen e.d. 
- Bij verlies en onnodige slijtage kopen ouders een nieuwe luizenzak bij de conciërge.  
- Alle kinderen worden op school na iedere vakantie gecontroleerd. 
- Dit gebeurt door een aantal vrijwillige ouders die hiervoor geïnstrueerd zijn door de 

GGD. 
- Controle gebeurt buiten de klas, in een aparte ruimte. 
- De leerkracht rapporteert bij een besmetting na school telefonisch aan de betrokken 

ouders. Dagelijks kammen met een goede luizenkam is het belangrijkste advies.  
Daarnaast het verzoek om tijdens de besmetting lange haren vast te dragen 
wanneer kinderen naar school gaan. 

- Alle leerlingen van de "besmette" groep krijgen via het ouderportaal een melding 
dat er hoofdluis geconstateerd is en wanneer de hercontrole plaatsvindt. Er wordt 
verwezen naar het protocol op de website en naar de informatie op de website van 
de GGD. 

- Na twee weken wordt de "besmette groep" opnieuw gecontroleerd. 
- Bij hardnekkige hoofdluis volgt er een derde nacontrole. 
- Wanneer ouders tussentijds constateren dat hun kind(eren) hoofdluis hebben, 

melden ze dit altijd direct aan de leerkracht. De leerkracht meldt dit dan aan de 
coördinator van de vrijwilligers en spreekt af wanneer er gecontroleerd wordt. Via 
het ouderportaal meldt de leerkracht dezelfde dag aan de ouders van de groep, 
waarna het protocol zoals hierboven beschreven in werking treedt. 

- Bij hardnekkige "besmetting" wordt na overleg met de ouders contact opgenomen 
met de GGD.  

- Bij geconstateerde besmetting zal ook de leerkracht van de betreffende groep zich 
laten controleren. In overige gevallen kan dit ook, dan op initiatief van de leerkracht 
zelf.  

- Wij gaan ervan uit dat bij besmetting de ouders zelf ook direct de BSO inlichten, 
wanneer hun kind daarvan gebruik maakt. 

 
De data voor de hoofdluiscontrole staan op de schoolkalender.  
We willen u vragen de haren van de kinderen vooraf te 
wassen en geen vlechtjes of staartjes in de haren te doen. 
Ook geen gel. 
Indien u mee wilt helpen bij de controle, kunt u zich 
aanmelden bij Elke Vincent. 
 
 


