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Afspraken bij screenen luizen/neten
In het algemeen
Ouders zijn en blijven altijd eindverantwoordelijk voor screenen van neten en hoofdluis
bij hun eigen kind(eren).
School wil een preventieve rol spelen bij het signaleren en het voorkomen van een
uitbraak. Alleen door middel van gezamenlijk handelen kunnen we dit veel voorkomende
probleem aanpakken.
Voor d
 e leerkrachten
● De controles zijn gepland in de eerste week na elke vakantie.
● Alle c
 ontroles staan vermeld op de activiteitenkalender
● Als wij door een ouder worden ingelicht over luizen, dan mailen wij een brief mee
aan de betreffende klas. Deze brief is te vinden in de computer bij
draaiboek/hoofdluis.
● Als er thuis luizen zijn geconstateerd dan moeten ze eerst worden behandeld
voordat ze naar school komen.
● De directeur informeert de coördinatoren en deze nemen contact op met de
ouders die moeten gaan screenen.
● De coördinator is:  Ineke Piket.
Informatie en wat regels voor het screenteam
● Met de controles graag je handen voor en na het screenen wassen (niet tijdens,
dit valt op!).
● Begin met het controleren bij de leerkracht.
● Eventueel de staarten bij de meisjes er uithalen.
● Na de controle van de hele groep de leerkracht buiten het lokaal op de hoogte
brengen.
● Na de screening wordt de directeur op de hoogte gebracht van de screening.
● Screening vindt plaats van maandag t/m donderdag.
● Het resultaat van de totale screening wordt vermeld in de Samenwijzer.
● Plan de screening in overleg met de andere ouder van de klas en de leerkracht.
● Na de controle wordt waar nodig een mail gestuurd aan alle leerlingen van de
“besmette groep(en)”. Dit wordt geregeld door school.
● Mocht er bij een leerling luizen/neten worden geconstateerd, dan neemt de
directeur telefonisch contact op met de desbetreffende ouder(s) met het
verzoek om het kind na schooltijd direct te behandelen.
● Het kan voorkomen dat uw kind een keertje luizen heeft. Mocht tijdens de
screening blijken dat dit herhaaldelijk voorkomt dan wordt u verzocht om uw kind
op te halen op school en direct te behandelen.
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Een hercontrole vindt na twee weken plaats en wordt er een brief meegegeven
over de uitslag aan de klas.
Alle informatie is te vinden op de drive zoals brieven/afspraken/logboek etc.
Elk kind heeft een luizenzak. Nieuwe leerlingen kopen een luizenzak op school
voor € 2,00. Vóór elke vakantie gaan de luizenzakken mee naar huis, zodat ze
gewassen kunnen worden. Dit wordt gemeld in de Samenwijzer.
Mocht er afgeweken worden van bovenstaande regels, dan gebeurt dat in overleg
met de coördinatoren en de directeur. Dit is bindend.

