
Hoofdluizenprotocol  

Wanneer vindt er controle plaats? 

1. De controle vindt plaats op de eerste dag (meestal de woensdag) na onderstaande  

vakanties. Tijdens deze controle worden alle leerlingen die op school zijn,  gecontroleerd. 

Kinderen die niet aanwezig zijn, worden thuis gecontroleerd door ouders/verzorgers. 

 

- Zomervakantie 

- Herfstvakantie 

- Kerstvakantie 

- Carnavalsvakantie 

- Meivakantie 

 

2. Als er gedurende het jaar hoofdluizen/neten worden gevonden door ouders/verzorgers, 

melden ouders dit op school aan de leerkracht. Nog diezelfde dag wordt de hele klas van 

deze leerling gecontroleerd en ook de klas van evt. broertjes of zusjes. 

 

3. 1 Week na bovengenoemde controles worden alle kinderen uit de klassen waarin 

hoofdluizen/neten zijn aangetroffen nogmaals gecontroleerd. Indien er bij deze controle 

weer hoofdluizen/neten worden gevonden, worden de broertjes/zusjes ook weer 

gecontroleerd. Daarna  herhaalt deze controle zich na een week opnieuw.   

Wie voert de controle uit? 

1. De controles op school worden uitgevoerd door het hoofdluizencontrole-team.  Dit team 

bestaat uit ouders van de school.  Ouders kunnen zich hiervoor aanmelden. 

2. Thuis wordt gecontroleerd door de ouders/verzorgers 

Hoe verloopt de controle? 

1. De controle verloopt klas voor klas. (Meestal in de speelzaal)   

2. Kinderen nemen plaats op een kruk en worden gecontroleerd door iemand van het 

hoofdluizencontrole-team. 

3. Tussendoor worden de gebruikte kammen regelmatig gereinigd met alcohol. 

4.  Als er geen hoofdluizen/neten zijn gevonden, gaat de leerling terug naar de klas. (De 

procedure is dan afgelopen) 

5. Als er hoofdluizen/neten worden gevonden,  worden meteen de ouders/verzorgers 

telefonisch geïnformeerd. De leerling gaat terug naar de klas. Het is wenselijk dat de leerling 

wordt opgehaald door de ouders en behandeld met een hoofdluizenmiddel. (Te verkrijgen bij 

drogisterij of apotheek)  

6. Als de leerling wordt opgehaald is er de mogelijkheid voor ouders/verzorgers om vragen te 

stellen of extra uitleg te krijgen over de behandeling van hoofdluizen. 

7. Na behandeling met een hoofdluizenmiddel kan de leerling weer terug naar school komen.  


