Procedure Luizenpluizen JKC Sint Franciscus Wolvega
Doel:
Het (vroegtijdig) signaleren van eventueel aanwezigheid van luizen / neten bij de kinderen.
Hoe:
Door 5x per jaar de kinderen te controleren.
Wanneer:
Na de volgende vakanties wordt er gecontroleerd op luizen / neten.
▪
▪
▪
▪
▪

Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie
Voorjaarsvakantie
Meivakantie

In de onderbouw op vrijdagochtend om 8:30 uur.
In de middenbouw op woensdagochtend om 8:45 uur.
In de bovenbouw op woensdagochtend om 8:30 uur.
Voor elke bouw geldt dat het pluizen ongeveer 30 minuten duurt.
Bezetting:
Per bouw zijn er minimaal 4 ouders nodig, het liefst 6-8 zodat het pluizen snel kan gebeuren zodat de
groepen er zo weinig mogelijk last van ervaren.
Wie:
Ouders van de werkgroep luizen pluizen, zie bijlage luizenpluis ouders.
Acties bij aanwezigheid luizen/neten:
▪ Wanneer bij de controle luizen en/of neten worden aangetroffen, dan wordt er door de
leraar contact opgenomen met de desbetreffende ouders/verzorgers, met het verzoek hen
kind thuis te behandelen. Hiermee kan worden voorkomen dat er verdere verspreiding
ontstaat, aangezien hoofdluis zeer besmettelijk is. De hulp van ouders is nodig.
▪ Gebleken is dat kammen alleen vaak niet voldoende is en een middel zoals Prioderm nodig is.
Na deze behandeling, is kammen nodig om de dode luizen/neten alsnog te verwijderen.
▪ Er wordt een bericht naar desbetreffende bouw gestuurd, dat er luizen zijn gevonden, met
het document met advies als bijlage. In dit document wordt het advies gegeven de kinderen
thuis regelmatig te kammen en op school de haren wanneer mogelijk vast te dragen,
bijvoorbeeld in een staart of vlecht.
Wat wordt er van de ouders / verzorgers verwacht?
▪ Regelmatige controle bij eigen kinderen.
▪ Oplettendheid bij signalen: jeuk hoofdhuid / krabben.
▪ Bij constatering luizen direct behandelen.
▪ Aanwezigheid luizen/neten melden bij de leerkracht, zodat die tot actie over kan gaan.
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