PROTOCOL CAM-TEAM
Luizen zijn op elke school een terugkerend probleem. Na de zoveelste brief aan alle ouders met de
mededeling dat er hoofdluis geconstateerd is en natuurlijk het daarop volgende verzoek om hun
eigen kind te controleren op luizen en neten, proberen we het op een andere manier. Luizen
veroorzaken overlast door jeuk, maar luizen zijn niet gevaarlijk of schadelijk. Ook heeft hoofdluis
niet met hygiëne te maken, maar omdat hoofdluis voor veel ouders en kinderen een gevoelig
onderwerp is leggen we de afspraken vast in dit protocol.
Het plan
Twee ouders (vrijwilligers die zich op kunnen geven in de jaarlijkse ouderparticipatielijst)
controleren alle kinderen enkele keren per jaar op hoofdluis. Dit “comité anti-luizen moeders “of
kort gezegd het cam-team komt in actie:





na de zomervakantie
na de kerstvakantie
na de meivakantie
als er tussendoor hoofdluis wordt geconstateerd

De afspraken
- Kind voor kind en groep na groep wordt de hele school onderzocht met een luizenkam.
- De ene ouder kamt en de andere regelt het ophalen van de kinderen met behulp van een
leerlingenlijst.
- Als er luizen of neten worden gevonden wordt dit niet verteld aan het kind. Ook niet als er
geen luizen of neten worden gevonden!
- Er wordt op een leerlingenlijst aangetekend bij wie luis of neet is aangetroffen.
- De lijst gaat naar de directie die contact opneemt met de ouders van kinderen bij wie
hoofdluis is gevonden.
- De lijsten worden na elke actie versnipperd.
- Het cam-team praat over de resultaten van het onderzoek alleen met directie en team.
- Er wordt z.s.m. bekendgemaakt aan alle ouders dat er luizen zijn geconstateerd op school.
- Bij de directie zijn luizenzakken te koop voor €2,00 per stuk.
Uitzonderingen
Ouders die niet willen dat hun kind op school wordt onderzocht op hoofdluis melden dit
schriftelijk aan de directie van de school.
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