
Luizenbeleid 

 
Vrijwel ieder kind (en ouder) krijgt in zijn of haar schoolcarrière wel een keer te maken met 
hoofdluis. Met een klas en school vol kinderen kunnen luizen zich snel verspreiden en een 
hardnekkig probleem vormen. Om verspreiding zoveel als mogelijk te voorkomen hanteren 
wij op school de volgende afspraken: 

 
1. In de eerste week na de vakantie worden er in de hele school luizen gekamd. In 

afstemming met de luizenouders is dinsdag de vaste controle dag. In voorkomende 
gevallen kan hier van afgeweken worden. De kinderen worden nagekeken op luizen en 
neten door een vaste groep ouders. Eén van de ouders wordt luizencoördinator.  

2. Voorafgaand aan de luizencontrole ontvangen alle ouders een e-mail vanuit school 
waarin de controle wordt aangekondigd met het verzoek die dag geen ingewikkelde 
vlechten te maken of gel in het haar van de kinderen te doen.  

3. De luizenouder haalt een klassenlijst op bij de leerkracht (of administratie) om zeker te 
weten dat hij/zij alle kinderen nakijkt en houdt dit bij op de klassenlijst.  

4. De luizencontrole vindt met uitzondering van de kleuters buiten de klas plaats. De 
kinderen gaan in tweetallen naar de gang op volgorde van de klassenlijst. De 
klassenouder vraagt de kinderen de eerstvolgende twee kinderen op de klassenlijst 
naar de gang te vragen, etc. 

5. De hoofden van de kinderen worden nagekeken met de hand en bij 
uitzondering/twijfel met een kam (pluizen). 

6. Als er luizen of neten (ook dode) worden aangetroffen, dan licht de luizenouder de 
leerkracht in. De leerkracht belt de ouders, maakt een brief (met standaard tekst die 
door de schoolleiding is verstrekt) en geeft deze met het kind mee.  
Het contact verloopt via school en niet via de klassen- en/of luizenouders. 
Luizenouders kunnen niet aangesproken worden door andere ouders van de 
betreffende klas.  

7. Bij constatering van luizen moeten ouder(s)/verzorger(s) het kind dezelfde dag nog 
behandelen. In ernstige gevallen kan de leerkracht in overleg met directie, ouders 
verzoeken het kind eerder van school op te halen voor behandeling. 

8. De leerkracht verstuurd een bericht naar alle ouders dat er luizen geconstateerd zijn 
in de klas. 

9. Na constatering van luizen controleert de leerkracht of luizenouder het haar van het 
betreffende kind de eerstvolgende week weer, om na te gaan of behandeling heeft 
plaatsgevonden.  

10. Wanneer er kinderen afwezig waren tijdens de eerste controle wordt er in de daarop 
volgende week, een tweede controle ingepland voor kinderen die afwezig waren.  

11. Twee weken na de eerste constatering van luizen vindt weer controle van de hele klas 
plaats om te kijken of de betreffende leerling schoon is en om te kijken of niet meer 
kinderen in de klas inmiddels luizen hebben gekregen. 

12. Twee weken nadat het kind luisvrij is verklaard vindt er tenslotte nog een laatste 
controle plaats van kinderen bij wie luizen zijn geconstateerd door de 
luizencoördinator. Dit omdat eventueel al gelegde neten dan uitgekomen zijn.  

13. Als een ouder/verzorger zelf luizen constateert, moet hij/zij de leerkracht inlichten. 
Deze licht de luizencoördinator in. In overleg kan dan een extra datum gekozen 
worden waarop alle kinderen gecontroleerd worden.  



14. Bij herhaaldelijke constatering van luizen en neten wordt dit doorgegeven aan de 
schoolleiding. Deze bepaalt in overleg met de GGD welke stappen genomen moeten 
worden.  

15. Om hoofdluis en/of de verspreiding daarvan zoveel mogelijk in te perken is het 
gebruik van een luizenzak verplicht. De eerste luizenzak krijgt u van school, als de zak 
kwijt raakt of vervangen moet worden vragen wij daarvoor een vergoeding  van €5.  

 

 


