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De controles

Inleiding
In dit stuk wordt beschreven hoe de controles en onder welke condities in zijn werk gaan.
1. Tijdstip van de (her)controle
Standaardcontrole
De standaardcontroles worden gedurende het schooljaar na elke vakantieperiode uitgevoerd.
Bij een standaardcontrole worden alle groepen van de hele school gecontroleerd.
Controle bij tussentijdse meldingen
Als er 2 meldingen van hoofdluis zijn, wordt de groep van de desbetreffende kinderen
gecontroleerd.
Hercontrole
De hercontrole vindt plaats 2 à 3 weken na de eerste controle. Zo krijgen ouders de
gelegenheid hun kind goed te behandelen. De hercontrole wordt uitgevoerd in de groep
waar bij de eerste controle hoofdluis is geconstateerd bij 1 of meerdere kinderen.
2. De controle
De werkgroep controleert de kinderen op aanwezigheid van neten. De controle op
aanwezigheid van luizen zou te veel tijd in beslag nemen. Als een kind neten heeft, kan men
er ook van uitgaan dat er luizen aanwezig zijn. Het is van belang dat leden van de
werkgroep onderscheid kunnen maken tussen verse neten en oude/behandelde neten. We
spreken van een oude neet als deze zich 1 cm. of verder van de hoofdhuid bevindt.
3. Het controle-stappenplan
Stap 1
De contactpersoon van de school stelt de ouders middels de nieuwsbrief op de hoogte van
de komende controle. Tevens worden de data vermeld in de schoolkalender.
Stap 2
De contactpersoon van de school stelt de teamleden op de hoogte. Iedere leerkracht bereidt
de groep voor op de controles. Het is belangrijk dat de leerkracht duidelijk maakt dat ieder
kind hoofdluis kan hebben en dat dit niets te maken heeft met het wel of niet schoon zijn
van jezelf. Er zal aan de kinderen niet verteld worden of ze wel of geen hoofdluis hebben.
Als er hoofdluis gevonden wordt, zullen de ouders hiervan op de hoogte worden gesteld.
Stap 3
In overleg met de contactpersoon wordt afgesproken waar de controle per groep plaatsvindt.
Let hierbij op goede verlichting.
Stap 4
Als eerste wordt in de groep de leerkracht gecontroleerd. Zo kunnen kinderen zien hoe dat
gaat. Het controleren van de leerkracht kan taboe doorbrekend werken.
Stap 5

Neem uit de klas 2 kinderen mee naar de plaats van de controle. Hou hierbij de volgorde van
de leerlingenlijst aan.
Stap 6
Controleer op de volgende plaatsen:
- de haren achter de kruin
- de kruin
- de haren in de nek
- de haren onder de pony
Til de haren op de bovengenoemde plaatsen op.
Stap 7
Registreer de bevindingen in de multomap op de leerlingenlijst. Registreer als volgt:
GN
=
geen neten
VN
=
verse neten
ON
=
oude neten
L
=
luis
A
=
kind is afwezig
Stap 8
Stuur het kind terug naar de klas zonder het resultaat te noemen. Het zojuist gecontroleerde
kind roept het volgende kind van de leerlingenlijst. In groep 1 kan de naam op een briefje
gezet worden.
Stap 9
Aan het eind van de controle komt de werkgroep bijeen. De coördinator bekijkt aan de hand
van de leerlingenlijsten in welke klas er een hercontrole nodig is en wanneer die plaatsvindt.
De datum voor een hercontrole plannen:
- in een klas waar wel hoofdluis is geconstateerd, worden alleen de kinderen gecontroleerd
die de eerste keer afwezig waren. De datum van de hercontrole worden doorgegeven aan de
contactpersoon van de school. De contactpersoon stelt de teamleden en de ouders op de
hoogte.
Stap 10
De coördinator van de werkgroep neemt mondeling contact op met de ouders van de
kinderen waarbij verse neten of luizen gevonden zijn. Men vraagt na of de ouders al op de
hoogte waren en behandeld hebben. Zonodig geeft de coördinator aanvullende informatie en
de folder van de GGD.
Stap 11
Hardnekkige gevallen of problemen met ouders kunnen worden doorgegeven aan de
contactpersoon of de directeur van school. Deze kan contact opnemen met de
verpleegkundige van de GGD, die zonodig te hulp kan schieten.
4. Als de controles worden uitgevoerd, werken er geen kinderen op de gang.
5. Misschien een overbodige opmerking, maar voor de volledigheid :
- de leden van het luizenteam overleggen fluisterend, als zij onzeker zijn over de
gevonden neet/ luis.
- de leden van het luizenteam praten niet buiten de school over dit privacygevoelige onderwerp.

