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Met de komst van de elektrische luizenkam – een kam die alle luizen en neten direct en zonder gebruik 
van gif doodt – hebben wij nieuw beleid gevormd ter bestrijding van luizen in de school. Doel van ons 
beleid is om alle kinderen vrij van luizen te brengen en te houden. Daartoe hebben wij de volgende 
schoolafspraken: 
 
 

 Op dit moment is de landelijke richtlijn van de GGD: elke dag zorgvuldig kammen met een luizenkam, 
bij voorkeur ’s morgens, gedurende 14 dagen. 

 Binnen de school is een aantal ouders (de luizenouders) belast met de taak om op luizen te 
controleren. 

 Elke maandagochtend na een vakantie worden alle kinderen gecontroleerd door het luizenteam. In de 
kleuterklassen wordt dat zonodig samen met kleuterouders gedaan, zodat de kinderen bekende 
gezichten zien. 

 Wie luizen en/of neten heeft is ‘positief’ (1e controle). Er kijkt in dat geval altijd een tweede 
luizenouder even mee, bij wijze van second opinion. 

 Wanneer een luizenouder (of een leerkracht) wandelende luizen op het hoofd van een leerling 
aantreft, kammen wij wanneer het luizenteam daar tijd voor heeft, direct het kind. Eventueel kan door 
Fokje of Marie-Marth aan de eigen ouders van het kind gevraagd worden om direct naar school te 
komen om het kind op school te behandelen met bijvoorbeeld een elektrische luizenkam. Door deze 
actie hoeft een kind niet meer dan een half uur onderwijs te missen en vormt het ook geen 
besmettingsbron voor andere kinderen. 

 Op school ligt voor deze noodgevallen op de administratie een elektrische luizenkam en andere 
kammen. Bij voorkeur nemen ouders echter hun eigen luizenkam mee. 

 De resultaten van de controle worden door de pluisouders aan Marie-Marth en/of Fokje doorgegeven. 

 Marie-Marth brengt ouders van kinderen die ‘positief’ zijn, direct per mail daarvan op de hoogte. In 
deze brief worden ouders o.m. gewezen op informatie en verantwoordelijkheid m.b.t. de behandeling. 

 Marie-Marth informeert per mail alle ouders van klassen waar neten en/of luizen voorkomen. 

 Kinderen met lang of middellang haar die luizen hebben, dragen het haar in een knot, vlecht en het 
liefst ook met een doekje eromheen. 

 Eén week na de 1e controle worden de ‘positieve’ leerlingen opnieuw gecontroleerd (2e controle). 

 Wanneer leerlingen nog steeds ‘positief’ zijn, worden ouders uitgenodigd voor een gesprek met de 
directeur. 

 Indien nodig wordt door de school contact met de GGD en/of de leerplichtambtenaar opgenomen. 

 Op de administratie ligt voor ouders een map ter inzage met informatie over bestrijding van 
luizen/neten. 
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