Protocol Luizen controle

CBS De Regenboog .

Wanneer controles luizenpluizen:




Elke eerste woensdag na de vakanties de hele school
Als een ouder heeft aangegeven dat er bij zijn/ haar kind luizen/ neten zijn gevonden.
Deze groep wordt dan gecontroleerd.
Wanneer er bij een controle luizen/ neten zijn geconstateerd zal wekelijks
gecontroleerd worden totdat er geen neten/ luizen meer waargenomen worden in
desbetreffende groep.

Hoe te werk met de controle luizenpluizen:












De contactouder zorgt ervoor dat er ouders( minimaal 3) zijn die meehelpen met
luizenpluizen. Wanneer er geen/ voldoende ouders beschikbaar zijn gaat de
contactouder i.o.m. de leerkracht bekijken/bespreken hoe op te lossen.
De ‘ hulp’ ouders gaan luizenpluizen.
Wanneer er neten/ luizen zijn gevonden word er een directielid(Ronny) gevraagd te
komen kijken. Het directielid geeft aan of het wel/ niet neten of luizen zijn.
De directie onderneemt actie en zal de oude(s)r van desbetreffend kind informeren.
De leerkracht informeert via social schools de gehele groep dat er luizen/ neten zijn
geconstateerd en of ieder zijn/ haar kind goed wil controleren op neten/ luizen.
Er zal dan een week later weer een luizencontrole komen. De controles gaan net zo
lang door totdat er geen luizen/ neten meer zijn geconstateerd. Contactouder zorgt
voor hulpouders.
Mochten er bij een kind na 6 achtereenvolgende weken nog steeds neten/ luizen
geconstateerd worden, dan wordt de wijkverpleegkundige ingeschakeld.
Alle leerlingen zijn verplicht om mee te werken aan de controle.
Mochten er broertjes/ zusjes van een kind op school zitten waarbij luizen/ neten zijn
geconstateerd dan zal de leerkracht aan desbetreffende ouder(s) vragen of zij thuis
goed de kinderen wil controleren. Wanneer de ouder(s) aangeven dat broertjes/zusjes
ook neten/ luizen hebben dan zal die groep extra gecontroleerd worden, eerder niet.

Taken school cq leerkracht/ directie:




Directie geeft aan of het wel/niet luizen of neten zijn wanneer hij/zij deze
gecontroleerd heeft.
Directie neemt contact op met ouder om ouder te informeren m.b.t. de luizen/neten.
Leerkracht stuurt een social school bericht rond om de hele groep te informeren.
School neemt contact op met wijkverpleegkundige, mocht dit nodig zijn.

Taken contactouder:




Contactouder zorgt voor ouders die helpen( minimaal 3).
Wanneer mogelijk helpt de contactouder zelf mee in zijn/ haar eigen groep.
Geen namen op de gang/ buiten noemen waar kinderen/ ouders bij zijn.
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