kindcentrum De Troubadour maart 2014
Protocol luizencontrole


De eerste week na een vakantie, van 1 week of langer, controleren. Bij
verhindering zelf een vervang(st)er zoeken.



Elke klas moet 2 (eigen) luizenmoeders aanleveren.



Overleg met de leerkracht over de dag en het tijdstip van controle wat goed
uitkomt.



ln de conciërgeruimte staat het "luizenkastje" met controlebenodigdheden en de
map met namenlijsten. (Sleutel, nummer 6, hangt rechts naast de deur bij
binnenkomst).



Neem alleen de lijst van de door jou te controleren groep mee, een pen,
luizenkam en ontsmettingsgel.



Op de lijst schrijf je de namen van je collega en jezelf, en de datum.



Minimaal twee ouders een groep controleren. Nieuwe ouders moeten ingewerkt
worden door meer ervaren ouders..



De kleuters mogen in de klas worden gecontroleerd; vanaf groep 3 moeten de
kinderen in kleine groepjes (van 2) buiten de klas voor controle.



Contoleren: achter de oren, in de nek en begin van staarten of vlechten (deze ook
losmaken).Dit zijn de warmste plekken. Dan de rest van het hoofd inspecteren.



Achter elke naam van ieder kind komen de bevindingen. Schrijven: S (schoon), N
(neet), T(twijfel), L (luis) of A (afwezig).
Bij afwezigheid van een kind moet deze z.s.m. door een ouder alsnog
gecontroleerd worden.



Na elke controle van een kind de handen met ontsmettingsgel behandelen.



Als een kind luis heeft, heeft het de voorkeur om deze gelijk te verwijderen.
Vervolgens bel je de ouder/vezorgende op met de vraag hun kind thuis zo
spoedig mogelijk te behandelen, d.w.z. behandelen met luizenmiddel en
kammen! (dit is volgens het landelijk advies, zie folders in het luizenkastje).
De telefoonlijst van elke ouder heeft de congierge.



Als een ouder dit wenst, kan de behandelen ook direct op school plaats vinden,
mits de luizenouder hier tijd voor heeft.



Kan de ouder niet direct naar school komen, geef de leerkracht het advies om zo
veel mogelijk verdere verspreiding te voorkomen..



ln het geval dat een kind neten heeft, bel je ook de ouder/vezorgende dezelfde
dag op, licht hen hier over in en geef zo nodig advies over de behandeling. Volg
hierbij het landelijke adviesop, zie folder in het luizenkastje.



Je vertelt aan het kind zelf of het luis of neten heeft!



De leerkracht inlichten welk kind luis of neten heeft en ook aan luizencoördinator
doorgeven.



Vragen aan het "besmette" kind of er nog broertjes/zusjes op school zitten en zo
ja, in welke klas. Deze gelijk nakijken, ook al is er een controle 1 dag eerder
geweest!



Je hebt als luizenouder een "beroepsgeheim" c.q. zwijgplicht; geen van de
ouders op school mag via jou horen welke kinderen er wel of geen luizen hebben!



Als een kind naar de BSO of TSO gaat de leerkracht vragen om de
leidinggevende te informeren over de besmetting.



De jas van het kind (en de jas van eventuele besmette broertjes/zusjes) van de
kapstok halen en in een plastic tas doen; ook in luizenkastje te vinden. Jassen die
ernaast hangen ook s.v.p.nakijken of daar geen luis op loopt (je weet maar nooit).



Briefjes (in blauwe map luizenkastje) aan de leerkracht geven om uit te delen aan
alle ouders/vezorgers van de groep.



Na een melding van luis/neten door een ouder/verzorgende is een extra controle
op korte termijn gewenst.

 Na 9 dagen zelf weer met minimaal 2 ouders bij alle kinderen van de klas
hercontrole verrichten. Bij twijfel luizencoördinator mee laten kijken.

 Alleen bij recidieven neemt de directeur of waarnemer contact op met de
ouder/vezorgende.

