Luizenprotocol van de Buitenburcht (schema)
Luizenpluisouder

Docent van de groep

Hoofd van de Luizenpluis

Directie

Ouder(s)/verzorger(s)

Geen luizen/neten gevonden bij
standaardcontrole na de vakantie

-Meldt dit bij de docent
-Vult de lijsten in en geeft bevindingen
door aan hoofd luizenpluis via de mail

Geen acties

Geen acties

Geen acties

Geen acties

Luizen/neten gevonden bij
standaardcontrole na de vakantie

-Meldt ontdekking bij de docent
-Vult lijsten in en meldt ontdekking bij
hoofd luizenpluis via de mail
-doet hercontrole na 2 weken

-Stuurt luizenbrief naar hele groep
- Belt met ouder dat het kind luis heeft
en behandelt moet worden; vraagt
ouder of informatie gewenst is
-voor informatie: melden bij hoofd
luizenpluis (kan via de mail)
-ter info: ouders mogen kinderen die met
de lunchpauze worden opgehaald
thuishouden om te behandelen; ouders
kunnen niet verplicht worden kinderen
op te halen. Evt. uitzonderingen gaan
via de directie
-Opbergen van knuffels/verkleedkleren/
kussens e.d. (vnl. voor de kleuterklassen)

-controleert bij melding of leerling
Geen acties.
broer(s) of zus(sen) heeft op school
-Als er andere kinderen zijn, melden bij
de luizenpluisouder van die groep(en)
(als klas al gecontroleerd is, extra
controle bij die kinderen: geen luis, rest
van de klas niet nogmaals controleren)
(als klas nog niet gecontroleerd is: zo
snel mogelijk, met extra aandacht voor
die kinderen)
-verstrekt informatie indien gewenst
-zorgt ervoor dat broer(s)/zus(sen)
na 2 weken ook weer worden
gecontroleerd
Zijn ze 'luisvrij' hoeft de klas niet helemaal
gecontroleerd te worden

-Kind(eren) behandelen en evt om
informatie vragen.

Geen luizen/neten gevonden bij
hercontrole

-Meldt dit bij de docent
Geen acties
-Vult de lijsten in en meldt dit aan hoofd
luizenpluis via de mail

Geen acties

Geen acties

Geen acties

-Houdt contact met de luizenpluisouders
-Houdt contact met de directie
-verstrekt informatie indien gewenst
-zorgt ervoor dat broer(s)/zus(sen)
na 2 weken ook weer worden
gecontroleerd
Zijn ze 'luisvrij' hoeft de klas niet helemaal
gecontroleerd te worden

-Belt de ouders om te melden, dat er
nog steeds luis/neten aanwezig zijn.-Vraagt de ouders of er al behandeld is
en hoe.
-Vraagt of er behoefte is aan informatie
-Vraagt of de ouder(s) aanwezig willen
zijn bij de hercontrole

-Kind(eren) behandelen en evt. om
informatie vragen.

Luizen/neten gevonden bij hercontrole ( -Meldt ontdekking bij docent
2 weken na eerste controle)
-Vult lijsten in en meldt ontdekking bij
hoofd luizenpluis (via de mail)
-Meldt de ontdekking bij de directie
-Weer controleren na 2 weken met evt.
De aanwezigheid van hoofd luizenpluis
en/of de ouder(s)

-Stuurt luizenbrief naar de hele groep
-ter info: ouders mogen kinderen die met
de lunchpauze worden opgehaald
thuishouden om te behandelen; ouders
kunnen niet verplicht worden kinderen
op te halen. Evt. uitzonderingen gaan
via de directie
-Opbergen van knuffels/verkleedkleren/
kussens e.d. (vnl. voor de kleuterklassen)

Geen luizen/neten gevonden na 2e
hercontrole

-Meldt dit bij de docent
Geen acties
-Vult de lijsten in en meldt dit aan hoofd
luizenpluis via de mail

Geen acties

Geen acties

Geen acties

Luizen/neten gevonden bij 2e
hercontrole ( 2 weken na eerste
hercontrole)

-Meldt ontdekking bij docent
-Vult lijsten in en meldt ontdekking bij
hoofd luizenpluis (via de mail)
-Meldt de ontdekking bij de directie
-Weer controleren na 2 weken met
aanwezigheid van hoofd luizenpluis en
evt. de ouder(s)

-Stuurt luizenbrief naar hele groep
-ter info: ouders mogen kinderen die met
de lunchpauze worden opgehaald
thuishouden om te behandelen; ouders
kunnen niet verplicht worden kinderen
op te halen. Evt. uitzonderingen gaan
via de directie
-Opbergen van knuffels/verkleedkleren/
kussens e.d. (vnl. voor de kleuterklassen)

-Houdt contact met de luizenpluisouders
-Houdt contact met de directie
-verstrekt informatie indien gewenst
-zorgt ervoor dat broer(s)/zus(sen)
na 2 weken ook weer worden
gecontroleerd
Zijn ze 'luisvrij' hoeft de klas niet helemaal
gecontroleerd te worden

-Belt de ouders om te melden, dat er
nog steeds luis/neten aanwezig zijn.-Vraagt de ouders of er al behandeld is
en hoe.
-Vraagt of er behoefte is aan informatie
-Vraagt of ze hulp van de GGD willen
inschakelen
-Vraagt of de ouder(s) aanwezig willen
zijn bij de hercontrole

-Kind(eren) behandelen en evt. om
informatie vragen.
-Hulp GGD inroepen

Geen luizen/neten bij 3e of latere
hercontroles

Zie bij 'Geen luizen/neten gevonden na
2e hercontrole'

Geen acties

Geen acties

Geen acties

Geen acties

Luizen/neten gevonden bij 3e
hercontrole ( 2 weken na 2e
hercontrole) of latere hercontroles

Zie bij 'Luizen/neten gevonden bij 2e
hercontrole ( 2 weken na eerste
hercontrole)'

Zie bij 'Luizen/neten gevonden bij 2e
hercontrole ( 2 weken na eerste
hercontrole)'

Zie bij 'Luizen/neten gevonden bij 2e
hercontrole ( 2 weken na eerste
hercontrole)'
+ bekijken andere aanpak met directie
en ouder(s).

Zie bij 'Luizen/neten gevonden bij 2e
hercontrole ( 2 weken na eerste
hercontrole)'+ bekijken andere aanpak
met hoofd luizenpluis en ouder(s).

Zie bij 'Luizen/neten gevonden bij 2e
hercontrole ( 2 weken na eerste
hercontrole)'

