
Protocol hoofdluisbeleid  mei ‘22 

 

Hoofdluis is een regelmatig terugkerend probleem op school.  

 

Zowel school als ouders/verzorgers hebben een verantwoordelijkheid met betrekking tot de 

bestrijding van hoofdluis. Dit is om de verspreiding van hoofdluis zoveel mogelijk te 

beperken. 

De school heeft de verantwoordelijkheid om hoofluisbesmetting zoveel mogelijk te beperken, 

de communicatie te regelen en in te grijpen bij hoofdluis in een klas die meer dan 4 weken 

aanwezig is. 

Ouders/verzorgers hebben als verantwoordelijkheid dat hun kind zonder hoofluis naar school 

komt of bij besmetting zorgen voor een behandeling hiervan. 

 

Op de Trinoom is gekozen voor een systematische aanpak, na overleg met de O.R./M.R.. 

Dit houdt in dat, op het moment dat er hoofdluis gesignaleerd wordt, de school en 

ouders/verzorgers een aantal voorzorgsmaatregelen nemen die verdere verspreiding van 

hoofdluis beperkt. 

 

• De leerkracht brengt het luizenbeleid tijdens de start van het schooljaar en/of start 

van het kind onder de aandacht 

• Bij de start op school krijgt ieder kind een luizenzak, deze wordt weer ingeleverd bij 

het verlaten van de Trinoom 

• De ouders/verzorgers wassen de luizenzak op verzoek van de leerkracht 

• De ouders/verzorgers controleren hun kind(eren) op hoofdluis in iedere vakantie van 

minimaal een week 

• De werkwijze van kammen en eventueel behandelen zijn te vinden in de schoolgids 

op www.trinoom.nl (zie bijlage folder “luizen in je haar, kammen maar”) 

• Bij besmetting brengen ouders/verzorgers de leerkracht op de hoogte 

• De leerkracht zorgt ervoor dat alle ouders/verzorgers uit de klas op de hoogte worden 

gebracht en vragen of zij hun kind controleren voor hij/zij op school komt 

• Ouders/verzorgers geven besmettingen door en geven ook aan leerkracht door als er 

geen luizen/neten (na een besmetting) meer aanwezig zijn in het haar van hun kind 

• Mocht een kind langer dan 4 weken hoofdluis/neten hebben, dan zal er overleg 

plaatsvinden met intern begeleider 

• Wanneer ouders/verzorgers bezwaren hebben op het controleren van hun kind op 

hoofdluis, geven ze dit door aan leerkracht. De leerkracht bespreekt dit met de intern 

begeleider en we zoeken een passende oplossing. 
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