Protocol voor het luizenteam
Geachte ouder, verzorger,

Wat te doen als er luizen /neten geconstateerd zijn?
Indien er bij één kind luizen en/of neten zijn geconstateerd worden de ouders/verzorgers door de
leerkracht of directeur gebeld met het verzoek om het kind zo snel mogelijk of in de eerst volgende
pauze te komen ophalen en het hele gezin te controleren en zonnodig te behandelen. Het kind
krijgt de brief “vandaag” is gebleken dat uw kind hoofdluis/neten heeft” Hierop staat ook de link
naar de website van de GGD waar de verschillende behandelmethodes te vinden zijn.
Ook krijgt de gehele klas een brief mee met de melding dat in de betreffende klas neten/luizen zijn
geconstateerd. In deze brief worden alle ouders verzocht de kinderen de komende tijd extra goed
te controleren. Je kunt de brief uit de informatiemap halen en kopiëren. De leerkracht kan de brief
dan meegeven aan de leerlingen. De GGD-luizenmap met de brieven staat in de boekenkast in de
teamkamer.
Broertjes en zusjes in andere klassen
De broertjes en zusjes in andere klassen moeten ook gecontroleerd worden. Als er neten of luizen
ontdekt worden stel dan via de leerkracht of de luizencoördinator de luizencontroleurs van de
betreffende klas op de hoogte, zodat zij daar de procedure kunnen uitvoeren.
Extra Controle
In alle gevallen komt een week later het luizenteam de groep(en) nogmaals controleren. Dit
herhaalt zich totdat de groep(en) luisvrij is (zijn) bevonden.
Hardnekkige luis
Mocht een kind na enkele controles nog steeds niet luis- of neetvrij zijn neem dan contact op met
Marita Groenestijn of de luizencoördinator. Er kunnen dan mogelijk andere afspraken over de
controles gemaakt worden.
Informeer de coördinator
Stel in het geval van geconstateerde luis/neten de leerkracht en de coördinator op de hoogte. De
coördinator kan dan het luizenteam van een of meerdere klassen (bijv. broertjes of zusjes van een
kind met luis) informeren en inschakelen voor extra controles.

