
P.C.B.S. De Spoarsiker: “Leren van en met elkaar” 

 

 

Luizenbeleid 
 
Hoofdluis is op veel basisscholen een regelmatig terugkerend probleem en soms is het moeilijk er 
vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is, het verspreidt zich razendsnel. Hoe 
eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat hoofdluis zich uitbreidt. Dit betekent vaak controleren, 
zowel thuis als op school. Ouders, school en GGD Fryslân hebben hierin hun eigen taken en 
verantwoordelijkheden.  
 
Alle kinderen worden na elke vakantie door de luizenouders gecontroleerd op hoofdluis. De 
luizencommissie heeft binnen haar gelederen 1 persoon die de luizencontrole op school coördineert 
en aanstuurt. Tijdens dit schooljaar is dit Vera de Waal. 
 
Taken van de coördinator luizencontrole: 

 Zorg dragen dat er minimaal 5 ouders zijn die de kinderen na elke vakantie op aanwezigheid 
van hoofdluis controleren. 

 Zorg dragen dat alle luizenouders tijdens een informatiebijeenkomst ingelicht worden over 
hoe te handelen na het constateren van de aanwezigheid van neten en/of luizen. 

 Zorg dragen voor het regelen van nieuwe luizenouders als er luizenouders niet meer 
kunnen/willen controleren. 

 Contact onderhouden met de directeur van de school. 

 Als er luizen geconstateerd zijn wordt dit na afloop gemeld (via de mail) aan de directeur.  
 
Taken luizenouders: 

 In de eerste week na een vakantie de kinderen controleren op luizen en/of neten. 

 Als er luizen geconstateerd zijn wordt dit direct gemeld bij de desbetreffende leerkracht van 
de leerling(en) en de coördinator van de luizencontrole. 

 Als er luizen of neten geconstateerd worden dan wordt de betreffende groep waarin de 
leerling zit na 2 weken opnieuw gecontroleerd. Het resultaat wordt doorgegeven aan de 
leerkracht. De tweewekelijkse controle gaat door totdat de groep luizenvrij is. 

 
Taken leerkracht: 

 De luizenouders de gelegenheid bieden de leerlingen de controleren. 

 De leerkracht meldt telefonisch aan de ouders van het kind dat er hoofdluis geconstateerd is. 

 Leerkrachten met broertjes/zusjes van deze leerling op de hoogte stellen. 

 Een mail sturen naar de klas met een melding dat er hoofdluis geconstateerd is. De melding 
vindt op de dag van de constatering plaats. In deze melding wordt de link: 
www.rivm.nl/hoofdluis genoemd. 

 Een berichtje mailen als de desbetreffende groep weer luizenvrij is. 

 Melding doen in de nieuwsbrief. 
 
Taken ouders: 

 Thuis tweewekelijks controleren. 

 Bij constatering van hoofdluis school inlichten. 

 Alle contacten m.b.t. hoofdluis gaan via de leerkracht of de directeur van de school. 
 
 

http://www.rivm.nl/hoofdluis

