Vlijmen, januari 2015

Onderwerp: luizenbestrijding, medewerking ouders
Beste ouders,
De hoofdluisrichtlijnen zijn in 2012 aangepast.
De belangrijkste wijziging is dat maatregelen zoals wassen van beddengoed, knuffels, jassen en het
stofzuigen van de auto niet meer nodig zijn.
In de nieuwe richtlijnen wordt de nadruk gelegd op kammen (gedurende 14 dagen) met
crèmespoeling en eventueel in combinatie met een behandeling van een antihoofdluismiddel.
Op onze website kunt u de folder en de film bekijken via www.vijfhoeven.nl - ons onderwijs – zorg-

luizen in je haar, kammen maar.
Wij hebben duidelijk gesteld dat de luizenbrigade een signaalfunctie heeft, maar dat de ouders
eindverantwoordelijk zijn. Wij gaan er vanuit dat we met elkaar het luizenprobleem redelijk onder
controle kunnen houden. De gang van zaken is als volgt:
 Na de vakanties doen we de controles op maandag. Als er luizen/neten zijn gevonden zal er
na twee weken één nacontrole zijn in de betreffende groepen.
 De kinderen die op de controledag niet aanwezig zijn op school, krijgen later een brief mee
naar huis met het verzoek aan de ouders om zelf de controle te doen.
 Ook krijgen de ouders een brief als het voor de luizenmoeders niet mogelijk was om te
controleren (door vlechtjes, gel e.d.) met het verzoek aan de ouders om zelf de controle uit te
voeren.
Als u uw kind regelmatig controleert en u constateert dat uw kind(eren) luizen
heeft/hebben, dan vragen wij u dit door te geven aan school: Jacqueline Cronenberghs of
de leerkracht van uw kind(eren).
Er wordt dan via de Digiduif een mail verzonden aan de ouders van de betreffende groep dat er
hoofdluis is geconstateerd. Wij verwachten dan van iedere ouder dat hij/ zij zijn/ haar kind ook echt
14 dagen controleert en/of kamt.
Als er bij de controle door de luizenbrigade bij kind(eren) luizen en/of neten worden gevonden, dan
wordt er ook via de Digiduif een mail verzonden aan de ouders van de betreffende groep. Wij
verwachten dan van iedere ouder dat hij/ zij zijn/ haar kind ook echt 14 dagen controleert en/of kamt.
De overblijf coördinator belt naar de ouders van het betreffende kind om ze op de hoogte te brengen.
Ook vragen wij uw bijzondere aandacht voor het volgende: het komt voor dat kinderen, maar ook
ouders elkaar “beschuldigen” van het hebben van hoofdluis, of ze het nu wel of niet hebben.
Wij vinden dat geen respectvol gedrag. Daarom vragen wij u om regelmatig met uw kind te
bespreken dat het hebben van hoofdluis geen schande is en dat het iedereen kan overkomen. Het is
zeker geen reden om een kind daarmee te plagen of uit te schelden.
Hoofdluis wordt wel op school gecontroleerd, maar dat wil niet zeggen dat hoofdluis alléén op school
opgelopen kan worden. U kunt ook denken aan de sportclub, zwemles, scouting etc.

Wanneer er bij uw kind vaker hoofdluis is geconstateerd, is het ook mogelijk om een gesprek aan te
vragen met de School Verpleegkundige (SVK) van de GGD. Ze is graag bereid om samen met u te
bekijken wat u nog meer kunt doen om het te voorkomen.
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen of binnenlopen bij Jacqueline Cronenberghs.
Hopende op uw medewerking,
Jacqueline Cronenberghs
Overblijf coördinator BS de Vijfhoeven
Kuyperlaan 2
5252 BS Vlijmen
Tel: 073-5117656

