
Luizenkammen 2.0 

Beste ouders, 

Elke vrijdag na de vakantie zal er een luizencontrole plaatsvinden op school. Om de controle 

eenvoudig te houden willen we jullie vragen om ingewikkelde kapsels en gel die vrijdag zo veel 

mogelijk te beperken. 

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 geven we het luizenkammen anders vorm. We willen ons 

vaste team luizenmoeders uitbreiden met alle ouders die op vrijdagochtend een kwartiertje over 

hebben om te helpen. We kunnen ons ons voorstellen dat dit wat vragen oproept. Kijk even of ze 

hieronder bij staan en stel ze anders aan Hilde (moeder van Ilja uit groep 6).  

1. Kan ik wel helpen als ik nog nooit een luizencontrole heb gedaan? 

Zeker kan dat wel! Er staan bij alle klassen ervaren luizenmoeders die opleiden en meekijken 

zodat je iedereen kan leren om het verschil te zien tussen een luis en bijv. een huidschilfer.  

Op https://www.rivm.nl/hoofdluis is meer informatie te vinden. 

2. Wat doe ik als ik bij een kind luizen zie? 

De uitslag wordt per kind bijgehouden op een formulier. De school directeur neemt het 

daarna over. Het is dus niet de bedoeling dat wij ouders aanspreken over eventuele luizen.  

3. Mogen luizenvaders ook meehelpen? 

Ja absoluut, iedereen is welkom. 

4. Ik werk op vrijdag, kan ik dan wel meehelpen? 

Als het geen probleem is om een kwartiertje later te starten dan toch heel graag. Het gaat 

slechts om 7 vrijdagen per jaar.  

5. Als ik een keer meehelp, zit ik er dan aan vast? 

Nee, het is geen verplichting. Als je tijd hebt dan kun je komen helpen en anders niet.  

6. Is er een vaste dag om te controleren? 

Ja, er wordt standaard elke vrijdag na elke vakantie een luizencontrole uitgevoerd. De 

controle start om half 9. 

Helpen jullie mee om luizen zo veel mogelijk te weren binnen de school? 

Met vriendelijke groet, 

De luizenmoeders 

https://www.rivm.nl/hoofdluis

