
Protocol hoofdluis 
 

 

 Het controleren gebeurt incidenteel; op het moment 

dat er hoofdluis is gemeld bij de leerkracht. 

 Iedere groep heeft minimaal 2 luizenmoeders. 

 Na constatering wordt de groep waarin het 

desbetreffende kind zit gecontroleerd door de 

luizenmoeders van de betreffende groep. 

 Na constatering seint de leerkracht de luizenmoeders 

van de groep in en deze plannen in overleg met de 

betreffende leerkracht een controlemoment. 

 Leerkracht heeft controlelijst in de witte map. 

 De screening vindt plaats in de hallen tussen de 

klaslokalen. Daar de screening zo discreet mogelijk 

moet verlopen is het wenselijk dat er geen kinderen bij 

de screening kijken of op de gang werken. Alle kinderen 

worden door 2 moeders gecontroleerd. 

 Luizen worden direct verwijderd. 

 Er wordt door de luizenmoeders en leerkracht niet 

verteld wie degene met hoofdluis is. Wil het kind het 

zelf vertellen aan de klasgenootjes dan is hier niets op 

tegen. 

 De controle van de gehele school vindt plaats na de 

zomervakantie, de kerstvakantie en de meivakantie. 

 De coördinatoren  Gertine de Jong en Inge van Heteren 

laten via de Hoofdluisgroepsapp aan de luizenmoeders 

weten in welke weken de controle moet gaan 

plaatsvinden. 



 Groep 7 e 8 hebben hun eerste controle na de 

werkweek/ 3-daagse. 

 Tevens vinden er na 14 dagen een nacontrole plaats in 

de klassen waar hoofdluis is geconstateerd.  

 

Na constatering neemt de leerkracht contact op met de 

ouders belt of  mailt de betreffende ouder (zie onderstaand 

voorbeeld) van het kind waarbij hoofdluis is geconstateerd.  

De volgende dag vraagt de leerkracht na of de behandeling 

heeft plaatsgevonden. 

Tevens melden we dat het wenselijk is om de directe 

omgeving in te lichten. 

De mogelijkheid bestaat om als ouder direct naar school te 

komen en samen met de luizenmoeders het kind nogmaals te 

bekijken. 
 

  
Aangezien we een melding hebben gekregen van hoofdluis is de groep van uw zoon /dochter vandaag 

gecontroleerd. De hoofdluismoeders hebben geconstateerd dat uw zoon/ dochter neten (en hoofdluis) 
heeft. Wilt u uw zoon/ dochter a.u.b. behandelen en de komende tijd blijven controleren. De 

hoofdluismoeders komen over 14 dagen op woensdag de groep nogmaals controleren. 

  
 

 

 De leerkracht stuurt een mail naar alle ouders dat er 

hoofdluis/ neten is/zijn geconstateerd en noemt daarin 

ook de datum van de nacontrole. 

 Lukt het een ouder niet om zijn/ haar kind neet/luisvrij 

te krijgen na twee controles dan maken wij een melding 

bij het CJG. Het CJG neemt dan contact op met de 

betreffende ouder. 

 

 

 

Inge 


