HET KIND
EDUCATIEF

AFSPRAKEN

DE SCHOOL

DE OUDERS

- Vragen en/of opmerkingen aan de
leerkracht

- Overbrengen kennis omtrent luizen:
wat is het, hoe krijg je ze, hoe raak
je ze kwijt…
- Trachten taboe te doorbreken

- CLB geeft toelichting aan
leerkrachten tijdens vergadering
- Info avond voor ouders door CLB
- Folders verspreiden
- Trachten taboe te doorbreken

- Extra informatie bekijken (zie lijst
didactische materialen):
voorleesboeken, info folders,
websites,…

- Iedereen gebruikt eigen kam en
borstel bij zwemmen
- Geen mutsen, sjaals, jassen uitlenen
- Geen klasgenootjes uitsluiten,
uitschelden omwille van neten en/of
luizen

- Klasgenootjes met neten en/of luizen
niet stigmatiseren
- Positieve houding

- Stappenplan bij vaststellen neten
en/of luizen
- Algemeen luizenbeleid op
schoolwebsite
- Positieve houding

- Thuis regelmatig controle uitvoeren
bij eigen kind(eren)
- School, leerkracht of CLB inlichten
bij detectie luizen en/of neten
- Strookje behandeling terug afgeven
aan de school
- Gezinnen met neten en/of luizen niet
stigmatiseren
- School of CLB om hulp vragen indien
nodig

- Bij lang haar kan een staartje of
vlecht gemaakt worden

- Verkleedkoffer tijdelijk op slot
- Knuffels wassen
- Indien mogelijk, jassen ophangen
met extra kapstok tussen
- Goede klassfeer bewaken

- Luizenkam aanbieden
- Luizencontrole bij elke leerling, na
elke vakantie
- Opvolgcontrole van kindjes met
neten/luizen na 2 weken
- Bij tussentijdse melding van luizen,
brief meegeven aan alle
klasgenoten, zodat thuis goed
opgevolgd kan worden
- Gesprekken met ouders door school
en/of CLB
- Goede schoolsfeer bewaken

- Nat kam methode toepassen
- Behandelen met product
- Alle stappen voor correcte
behandeling doorlopen
- In dialoog met CLB/
oudercomité/schoolraad/
zorgcoördinator/directeur

- Indien nodig, gesprekje met kind dat
neten en/of luizen heeft

- Bij detectie: infobrief meegeven aan
alle ouders

- Stigmatisering voorkomen
- Overleg met CLB
- Bij blijvende besmetting: ouders
motiveren tot begeleiding door CLB
of andere externen
- Samenwerking met CLB omtrent
algemeen gezondheidsbeleid

- Ondersteuning door school en/of
CLB mogelijk
- Samenwerking met externen indien
nodig

STRUCTURELE
MAATREGELEN

ZORG EN
BEGELEIDING

DE LEERKRACHT

- Uitdelen groene kaartjes met
individuele boodschap
- Privacy respecteren
- Gezinnen met neten/luizen niet
stigmatiseren

