Protocol hoofdluis
Elke dinsdag na de vakantie komt de werkgroep hoofdluis in alle groepen de
hoofden van de kinderen bekijken. Dit gebeurt meestal in 2-tallen.
Na de controle geven de hulpouders aan de leerkracht een signaal met hun
duim omhoog of naar beneden, zodat je direct weet of er hoofdluis in de
groep is. Marijke (Kees) geeft later even aan de leerkracht door wie in de
betreffende groep hoofdluis heeft.
Aan het eind van de ochtend gaat er een brief mee voor alle kinderen in de
groep, waar hoofdluis geconstateerd is. (zie bijlage)
De directie belt de ouders van het kind met hoofdluis en vraagt om het kind
aan het eind van de dag thuis met Prioderm te behandelen. Er wordt aan
ouders aangegeven, dat dit iedereen kan overkomen en dat we het samen
gaan aanpakken. Ook dat er elke dag een hercontrole zal zijn, totdat de
luizen weg zijn. En het advies om dagelijks te kammen met azijn en lauw
water om te controleren en de neten weg te kammen.
De kinderen worden niet naar huis gestuurd.
Ook nodigt de directie evt. ouders en kind uit om samen de andere ochtend
tijdens de inloop nogmaals het hoofd te laten bekijken door Mevr. K. van
Geel en evt. verder af te stemmen over de aanpak. Tijdens de inloop valt het
namelijk niet op, dat een kind even bekeken wordt in een leeg lokaal. Dit
wordt dagelijks herhaald, totdat er geen luizen meer gevonden worden. Of
meester Kees / juf Marijke halen even het betreffende kind op bij hun
leerkracht. Ook kan gekozen worden de hele groep nog eens te checken.
De betreffende ouder kan altijd bellen met Mevr. Kirsten van Geel (0657666507) bij vragen over de aanpak; zij heeft 11 jaar ervaring. Ook kan een
ouder ’s ochtends meekijken en de aanpak bespreken, als die ouder /
verzorger dat op prijs stelt.

Bij herhaling of hardnekkig aanhouden van hoofdluis in hetzelfde gezin wordt
de GGD ingeschakeld. De zakken voor de jassen zijn niet meer nodig om
verspreiding te voorkomen, volgens de laatste inzichten van het RIVM.
Op de Facebook pagina van de school is meer info over de hoofdluisaanpak
te vinden.

Melding van hoofdluis door ouder:
Juffrouw Marijke ontvangt hierover een bericht en vraagt om controle van de
betreffende
groep(en). De werkgroep hoofdluis communiceert daarop
met elkaar over wie tijd heeft voor de controle. (via een speciale
hoofdluisapp)
Schoolkamp:
Op vrijdag voor het kamp worden de kinderen gecontroleerd op hoofdluis.
De kinderen waar aan getwijfeld wordt, worden gecontroleerd door iemand
van de werkgroep, die gebeld wordt. Tijdens het kamp is het niet wenselijk,
dat kinderen met hoofdluis blijven. Ouders wordt gevraagd hun kind op te
halen en te behandelen. Daarna kan het betreffende kind het kamp verder
meemaken. Er zal ook dan dagelijks een hercontrole zijn.
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