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   Document kriebelcontrole.  

Hoe gaan we te werk om luizen te voorkomen en/of te bestrijden? 

 

Stap 1; 

Kriebelcontrole momenten; 

De controles staan vermeld op de nieuwsbrief. Daarop staat het verzoek om in de controleweek de 

haren niet ingewikkeld te kappen. Vanuit het team heeft één persoon als taak de contactpersoon te zijn 

tussen de luizencontrole ouders en school. Zij geeft  eerdergenoemde brief vooraf mee en heeft in de 

controleweek eventueel contact met de coördinatoren. 

Voor school is dit; de directeur ( tel; 372010) 

Vanuit de ouders zijn dit;  de coördinatoren (zie voor contactgegevens de schoolkalender). 

Luizencontroles vinden vooral plaats vlak ná een vakantie. Dit is een bewuste keuze om juist te 

voorkomen dat er een uitbraak komt.  

 

Stap 2; 

Constatering hoofdluis; 

Wanneer de kriebelouders ongewenst bezoek constateren en er wordt vastgesteld dat er sprake is van 

levende luizen of neten, belt de klassenleerkracht direct de ouders.  Als ouder niet te bereiken is, gaat 

brief 1A mee. We controleren ook direct de eventuele broertjes en/of zusjes uit de andere klassen. We 

verwachten van deze ouders dat ze direct hun kind(eren) komen halen en hun maatregelen treffen. 

Deze kinderen komen pas terug op school wanneer het probleem is opgelost. School zal besluiten om 

extra luizencontroles uit te voeren in de desbetreffende klas(sen) of indien gewenst in de hele school. 

Dit gaat uiteraard in overleg met de coördinatoren. Tevens gaat er dezelfde dag een brief (nr.1 B) mee 

met de kinderen uit de groep mee met elk gezin en wordt er benoemd in welke groep hoofdluis is. Bij 

constatering in meerdere groepen  zal er naar alle gezinnen een brief uitgaan.(brief 3) De ouders wordt 

gevraagd dagelijks te controleren om erger te voorkomen. Bij eigen constatering  door de ouders wil 

school uiteraard op de hoogte worden gesteld. Dan gaat brief 2 mee Ná  2 weken zal er een extra 

controle ingelast worden. De coördinatoren bepalen in overleg met de directie of  er enkel in bepaalde 

groepen gecontroleerd moet worden of schoolbreed. 

 

Stap 3; 

Luizenzakken; 

Elk kind heeft een eigen luizenzak ( verkregen via school) voorzien van naam. alle kledingstukken van 

een kind ( zoals jas/tas/ sjaal ) moeten in de luizenzak bewaard worden. 

Voor elke vakantie krijgen de kinderen de luizenzak mee naar huis om te wassen en eventueel te 

herstellen. Direct ná de vakantie moet deze weer meegenomen worden. Als er tussentijds hoofdluis 

wordt geconstateerd, doen we niets met de zakken.  Een luizenzak heeft een beperkte duurzaamheid. 

Telkens in groep 5 (dus na 4 schooljaren) krijgen kinderen een nieuwe luizenzak voor de 2e helft van 

de basisschoolperiode. 

 

Overige maatregelen; 

De spullen uit huishoeken ( kleding/knuffels) en dergelijke worden zo mogelijk warm mogelijk 

gewassen ( min. 60 graden)  of anders luchtdicht verpakt in vuilniszakken  voor minimaal de periode 

van 1 week. Aan de ouders wordt geadviseerd welke maatregelen te moeten treffen thuis en eventueel 

welke middelen te gebruiken.  

In het uiterste geval zal de GGD ingeschakeld worden om een voorlichting aan de ouders  te geven. 

 

Kortom luisvrij, maakt ons kriebelblij! 

 


