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Stappenplan aanpak luizen 

 

1) Na elke vakantie wordt er PREVENTIEF een luizencontrole uitgevoerd 

door twee vrijwilligers: Kelly Janssen (mama van Yari) en Kris Verheyen 

(wijkwerkster). 

Deze twee personen krijgen een checklist van elke klas. Deze 

controlelijsten worden na afloop aan de directie bezorgd. Ze mogen zeker 

niet blijven rondslingeren!  

Er worden handschoenen voorzien voor de controleurs. 

 

Data 2020-2021: 

 begin september 

 in de week van 9 november 2020 

 in de week van 4 januari 2021 

 in de week van 22 februari 2021 

 in de week van 19 april 2021 

 

2) Indien er neten of luizen gevonden worden bij kinderen, wordt er een 

briefje (zie bijlage) meegegeven aan al de kinderen van die klas en aan de 

kinderen van de eventuele broertjes of zusjes.  

 

In dit briefje staat een verwijzing naar een filmpje, zodat al de ouders dit 

goed kunnen begrijpen. 

 

 

 

 

 

 

 

3) De klasleerkracht of zorgleerkracht belt de ouders van het kind waarbij 

hoofdluis is geconstateerd.  

Het kind kan, nadat het haar is behandeld, weer naar school komen. De 

ouders worden tevens verzocht de overige gezinsleden te controleren op 

hoofdluis en indien nodig te behandelen.  

 

4) De leerkracht dient ervoor te zorgen, dat er in de klas uitleg wordt 

gegeven over hoofdluis. Dit dient om te voorkomen dat getroffen 

kinderen worden geplaagd. 
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5) Wanneer er een melding komt dat een kind van de school luizen heeft, 

bedanken we de ouder uitvoerig om dit te melden  

+ al de kinderen van die klas (+ eventueel de klas van de broertjes/zusjes) 

worden gecontroleerd (zie vorige stappen) 

+ de zorgcoördinator registreert deze melding op een formulier  

 

6) Na het aantreffen van hoofdluis, wordt de betreffende klas na enkele 

weken opnieuw gecontroleerd. 

 

7) Indien na bovenstaande stappen, het luizenprobleem blijft duren, gaan we 

het CLB hiervoor inschakelen.  

 

 


