
  
H. Hartschool 
Pr. Margrietstraat 6,                               
8152 BM Lemelerveld. 
tel. 0572-372010. 
                                                             Stappenplan voor kriebelouders   
Luizenprotocol 

Dit protocol is gemaakt om de kans op luizenbesmetting op school zo klein mogelijk te maken. De aanpak van een 
luizenbesmetting bij een kind vergt voor ouders/ verzorgers veel moeite en inspanning. 
Door als school en ouders samen te werken wordt het probleem zo klein mogelijk gehouden. Iedereen heeft hierin zijn 
eigen verantwoordelijkheid. 
Dit protocol bevat de aanpak op hoofdlijnen. Naast dit protocol zijn er standaard brieven voor ouders ter informatie over 
luizenbesmetting. 
 

Nr. Afspraak Verantwoordelijke(n) 

1.  

Luizencontrole door de kriebelouders in de eerste week na elke vakantie. De 
kriebelouders maken een afspraak met de groepsleerkracht over het exacte 
controledag in de controleweek.  
De controleweken zijn steeds in de 1e week na een vakantie. 
(zomer/herfst/kerst/voorjaars/ mei).  

Kriebelouders 

2.  
De kriebellijsten(namenlijst) worden opgeborgen in de kriebelmap. Deze map 
staat in het magazijn. De directie zorgt voor actuele leerlingenlijsten m.i.v. 
nieuwe  schooljaar 

Begin schooljaar:Mariëtte 
en bij wijzigingen in 
leerlingenbestand 

3.  
Na een kriebelmoment nemen de kriebelouders de lijst door met de 
groepsleerkracht 

kriebelouders 

4.  

Luizen aangetroffen en dan? 
De leerkracht brengt de betreffende ouders mondeling op de hoogte  en 
verzoekt de ouders hun kind te halen om erger te voorkomen. Deze 
kriebelouders controleren ook direct eventuele broertjes en zusjes 
De leerkracht voorziet de ouder maar ook de rest van groep dezelfde dag 
van brief .  Als ouders telefonisch niet te bereiken zijn, geldt brief 1 A. 
Brief (1B) gaat dezelfde dag uit naar alle kinderen in de groep om ouders op 

de hoogte te brengen. Voor leerkracht geldt; Informeer ook je duo’er. 
Als een ouder zelf komt melden dat ze thuis luis hebben aangetroffen, geef 
dan brief 2 mee aan de rest van de groep. 

Bij constatering meisjes haren vast. 

De groepsleerkracht 

5.  

Hercontrole van de hele groep binnen twee weken op afspraak met 
leerkracht. 
In de kriebelmap bevinden zich overzichtslijsten zodat ná de controleweek 
zichtbaar is welke kinderen besmet zijn. 
Als er meerdere groepen besmet zijn ( denk aan broertjes/ zusjes over 
meerdere groepen) geef dan brief 3 mee. De norm is meer dan als 3 

groepen. 
Als er slechts 1 groep besmet is, geef je brief 4 mee. 

De kriebelouders 
 
 
Coördinator/ groepsleerkrachten 

6.  

Hardnekkige luizenbesmetting: Hieronder verstaan wij dat bij elke controle 
gedurende een langere periode bij hetzelfde kind, luizen en neten worden 
vastgesteld. 
Bij dergelijke besmettingsgevallen schakelt de directie na overleg met de 
leerkracht de hulp van GGD verpleegkundige in. Zij kan hulp geven aan de 
ouders/verzorgers bij de aanpak van het probleem 

Leerkrachten, ouders en directie 

7.  

Elke groep maakt gebruik van de luizenzakken. Deze zakken zijn 
persoonsgebonden, dus voorzien van een naamkaartje. Elke vrijdag vóór 
een vakantie gaan de luizenzakken mee naar huis en worden gewassen en 
de gebreken worden hersteld. De eerste maandag na de vakantie moeten de 
capes weer op school zijn.  

Leerkrachten en ouders 

8.  
Een onbruikbare zak kan ingeleverd worden bij de groepsleerkracht die voor 
een nieuwe zorgt. In handvaardigheid lokaal op school ligt voorraad. 

groepsleerkracht 

9.  Centraal aanspreekpunt 
coördinatoren; 
zie schoolkalender voor de 
contactgegevens 

10.  
Aan het eind van elk schooljaar (eind mei/juni) wordt gevraagd of ouders zich 
willen opgeven om het kriebelteam te versterken. Aan de bestaande 
kriebelouders wordt gevraagd of ze deze activiteit willen voortzetten. (brief; ) 

coördinatoren  

 

11.  
Kinderen gebruiken elkaars kam, andere attributen of kledingstukken 
Voorlichting aan het begin van schooljaar hierover aan de kinderen in de 
groepen 5 t/m 8. Leerkracht let regelmatig of zakken gesloten zijn. 

De leerkrachten  

12.  
Wie verzorgt de desinfecteermiddelen? 
In elke klas komen twee flesjes desinfecteermiddel te staan en een kleine 
voorraad in de kast personeelskamer 

coördinatoren 

 


