LUIZENBELEID
Stap 1

- SAMEN STREVEN NAAR EEN LUIZENVRIJE SCHOOL…

OPVOLGING & REGISTRATIE
De leerkracht volgt wekelijks op en registreert adhv klaslijsten
Opvolging gebeurt door:
- Meldingen van buitenaf (ouders, leerkrachten…)
- Eigen observaties

Stap 2

COMMUNICATIE


Nieuwe luizen/netenopstoten worden steeds gecommuniceerd:

-

Via een klassikale directe en korte briefing
Via een individuele brief aan het kind bij wij de
d neten-of
of luizenopstoot werd opgemerkt. De
brief vermeldt ook het stappenplan bij behandeling van deze opstoot. Ouders ondertekenen
in de agenda/heen
/heen en weerschriftje dat de brief werd gelezen.

Opmerking : bovenstaande wordt slechts maximaal 1 keer maand toegepast

Stap 3



Aanhoudende neten/luizenopstoot :

-

Via mailing; een kattebelletje vanuit directie uit



Dezelfde leerlingen?...

-

Worden door leerkracht, zoco of directie individueel aangesproken

CLB

Het CLB volgt op leerling-,
leerling klas- en schoolniveau mee de registraties op. Bij leerlingen met een
hardnekkige luizenproblematiek contacteert het CLB zelf de ouders telefonisch of via
huisbezoek(en). Samen met de ouders wordt gezocht naar een efficiënte manier om de
luizenproblematiek te bannen.
bannen

En Verder…








Wat doet de school nog?...
Luizenzakken : bij klassen waar er zich een te grote luizenopstoot manifesteert,
manifesteert worden
speciale “luizenzakken” gebruikt. Alle kledij van elke leerling met of zonder
luizenaanwezigheid wordt opgeborgen in een aparte
ap
en gesloten
esloten luizenzak. Dit gedurende
één tot meerdere weken (afhankelijk van de daling van geregistreerde leerlingen met luizen
of netenproblematiek)
Er moet steeds worden aangedrongen op een efficiënte behandeling en nacontrole. In geen
geval kan de leerling geweigerd worden om naar school te komen
Leerlingen met neten of luizen kunnen zwemmen. Ook andere scholen laten leerlingen
zwemmen. Bovendien hechten luizen zich vaster aan de haren bij watercontact. In
zwemhokjes wordt er echter op gelet dat alle
alle kledij van de desbetreffende leerling apart
hangt
Fluohesjes worden in het kleuter apart ingezameld
Er dient voorzichtige te worden omgegaan met verkleedkledij, verjaardagshoeden….

