HOOFDLUIS BESTRIJDING
HOE DOEN WE DAT IN DE KWS
Voorthuizen, 23-04-2018
Beste ouder/verzorger,
Na elke vakantie van minimaal één week is er hoofdluiscontrole in school.
Deze controle wordt gedaan door een groep vrijwillige ouders, die weten waar ze op moeten letten.
Daarnaast is het belangrijk dat u thuis regelmatig uw kinderen controleert op hoofdluis.
Meld het zo snel mogelijk aan school als u bij uw kind hoofdluis hebt geconstateerd!
Door samen te werken houden we het probleem zo klein mogelijk.
Het is voor u en ons goed om te weten hoe we in school te werk gaan met de controle.
Dat zetten we hieronder op een rij.
-

-

-

De kinderen komen op de eerste schooldag na de vakantie in school.
De ouders die controleren verzamelen in de hal.
De ouders gaan in groepjes de groepen door.
Is een groep in de gang met een activiteit bezig (lezen o.i.d.) dan bij die groep nog geen
controle. De controles worden altijd gedaan in de groep bij aanwezigheid van de eigen
groepsleerkracht.
Bij mogelijke constatering hoofdluis bij een leerling wordt aan een tweede moeder gevraagd
ook te kijken. Dat proberen we zo onopvallend mogelijk te doen.
Bij constatering hoofdluis bij een leerling wordt de leerkracht discreet op de hoogte
gebracht. (In overleg met de leerkracht op een handige plek waar de kinderen niet bij zijn!)
Voor het betreffende kind verloopt dit zo rustig mogelijk. Het is niet fijn om hoofdluis te
hebben. Onnodige onrust vermijden we.
De leerkracht belt de ouders en vraag of het kind z.s.m. behandeld kan worden. Dat mag zo
snel mogelijk. Ouders mogen het kind daarvoor ophalen van school.
De coördinator van de hoofdluiscontrole meldt bij de directeur (Herman) of er hoofdluis is
geconstateerd en zo ja in welke groepen. Hij maakt dan dezelfde dag een mail naar de
ouders/verzorgers om de uitslag van de hoofdluiscontrole te delen.

Op deze wijze denken we dat de hoofdluiscontrole goed verloopt.
Op de website van de school www.kwsvoorthuizen.nl staat het hoofdluisprotocol dat we in de KWS
hanteren. Hebt u nog vragen na het lezen van deze informatie loop dan even binnen in school.
Hieronder wat plaatjes met verduidelijking. We rekenen op uw medewerking.
Met vriendelijke groeten, Herman Hofman.
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Een neet zit aan het haar vast als een klein druppeltje.
De hoofdluis is klein, volwassen ± 3 mm. Net een fruitvliegje.

Een hoofdluis ziet er in de ontwikkeling steeds anders uit.

Foto van neten in het haar.
Deze zitten vast aan de haren.
Die veeg je niet weg, zoals zand.
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