KLASSIKAAL LUIS TE LIJF !
Hoofdluis is een hinderlijk probleem dat helaas regelmatig
voorkomt op basisscholen.
Ook op onze school hebben we hier mee te maken.
Effectieve bestrijding is alleen mogelijk als het probleem
gezamenlijk wordt opgepakt en gelijktijdig behandeld wordt.
GEZAMENLIJK PROBLEEM, GEZAMENLIJK AANPAKKEN!
1 – In elke groep controleren 2 ouders de hele klas in de eerste week na elke
schoolvakantie, kies hiervoor samen met de leerkracht een goed moment, het vraagt
maar een kwartiertje van je tijd. (Voorkeur voor begin van de week!)
HIERVOOR VRAGEN WE IN HET BEGIN VAN ELK SCHOOLJAAR OM HULP IN DE KLAS.
2 - De resultaten van de luizencontrole worden uitsluitend en alleen kenbaar gemaakt
aan de desbetreffende leerkracht.
De leerkracht licht dan de ouders/verzorgers in van de kinderen bij wie hoofdluis is
geconstateerd.
Dringend advies is dat de behandeling zo snel mogelijk start na schooltijd.
3 - De leerkracht zorgt ervoor dat alle leerlingen in de groep waar luizen zijn
geconstateerd een brief per mail krijgen waarin staat dat er in de desbetreffende
groep luizen zijn geconstateerd.
In de brief wordt verwezen naar de informatie folder van de RIVM die op de website
van school is in te zien.
4 - Na 2 weken moet de groep waar luizen zijn geconstateerd opnieuw worden
gecontroleerd.
5 - Ouders/verzorgers worden nadrukkelijk verzocht om bij constatering van hoofdluis dit
te melden aan de leerkracht.
De leerkracht neemt dan vervolgens contact op met de pluishulp uit de klas.
Afhankelijk van de uitbraak controleer je dan na twee weken nog een keer.
6 - Uiteraard gaan de luizenouders verantwoordelijk om met de privacy gevoelige
gegevens.
7 - De controles op school hebben alleen zin als leerlingen thuis ook regelmatig
gecontroleerd worden op hoofdluis en dat ouders/verzorgers altijd melden als zij
hoofdluis hebben geconstateerd.
Voor informatie hierover kun u terecht bij de folder van het RIVM op de website van de
school.
WIL JIJ DAT AANPAKKEN IN DE GROEP VAN JE KIND, MELD JE DAN BIJ DE LEERKRACHT.
GEEN OUDERHULP = GEEN CONTROLE !

