
 
                      Erondegem, 2022-2023 
 
Geachte ouder(s) 
 
Elk schooljaar opnieuw krijgen wij op school te maken met het probleem van de ‘hoofdluizen’.  
 
Indien je kind last heeft van luizen, vragen wij aan jou, om de school op de hoogte te brengen.  
De vraag van de school is dan om de hoofdharen van je zoon/dochter onmiddellijk te behandelen. 
D.w.z. dat je de haren van je kind moet behandelen met luizendodende producten of via de nat-kam-
methode. Maar ook knuffels, kledij, beddengoed, … moet je wassen op 60 graden, zodat de luizen 
geen schijn van kans meer maken. De behandeling moet je blijven herhalen tot alle luizen, maar ook 
alle levende neten weg zijn! Het is ook noodzakelijk de hoofdharen van de andere gezinsleden te 
controleren en eventueel ook te behandelen en op te volgen.  
 
Het is van het grootste belang dat een besmetting vroeg wordt opgespoord en behandeld.  
Iedereen verwittigen, controleren en indien nodig behandelen is de enige manier om verdere 
verspreiding tegen te gaan. Daar speel je als ouder een heel belangrijke rol in, maar ook als school 
willen we voortaan een aantal stappen ondernemen: 
 
- Maandelijks (afgesproken data met ons team) zullen de leerkrachten de kinderen in de klas 
controleren op neten/luizen. 
- Na de controle worden de ouders via een sticker in de agenda op de hoogte gebracht. 
- Na een aantal dagen gaat de juf/meester terug controleren bij alle kinderen uit de klas.  
 Je wordt opnieuw op de hoogte gehouden.  
- Bij die kinderen waar er neten/luizen gevonden werden, vragen wij om dezelfde dag nog de 
hoofdharen van alle gezinsleden te controleren op neten/luizen. De besmette personen dienen nog 
dezelfde dag behandeld te worden. Daarna vragen we om regelmatig te blijven controleren en 
opnieuw te behandelen. Als er luizen in een bepaalde klas zijn, blijft de leerkracht regelmatig de 
besmette klas controleren tot ze luizenvrij is. 
- Indien het probleem blijft aanslepen bij één van de kinderen, dan nemen wij telefonisch contact op 
met jou om even te informeren naar de behandeling en met de eventuele vraag om je kind thuis te 
houden tot wanneer de luizen en levende neten verdwenen zijn.  
 
In ons schoolreglement, dat je hebt getekend, werd je al geïnformeerd over dit item. 
We geven trouwens eerst voldoende kansen om te behandelen, alvorens de vraag gesteld wordt om 
je zoon/dochter thuis te houden. 
 
Vóór onze eerste controle zullen de leerkrachten in de klas (kleuter en lager) de nodige aandacht 
schenken aan dit item. Zij zullen samen met de kinderen nagaan hoe een luis eruit ziet, wat ze doet, 
wat wij kunnen doen om niet besmet te worden, dat iedereen luizen kan krijgen, …  
 



In bijlage vind je meer info over de nat – kam – methode (methode om luizen te behandelen). 
 
We hopen dat je je kan vinden in ons voorgestelde actieplan. Samen staan we sterk en kunnen we 
het luizenprobleem oplossen. Wat reeds vorige schooljaren heel goed gelukt is! 
 
Indien ouders er iets op tegen hebben dat we hun zoon/dochter controleren op luizen, dan moet je 
dit schriftelijk of via mail laten weten aan de directeur. 
 
Met vriendelijke groeten 
Directeur, Leen Pynaert en leerkrachten 
 


