
Geachte ouders / verzorgers, 

Vanochtend is er gecontroleerd op hoofdluis, daarbij is er in de klas van uw kind hoofdluis 
geconstateerd. 
 
[Tekstvak: In de ze brief leest u over de vervolgstappen die genomen worden door de school en 
het hoofdluisteam om de hoofdluis tegen te gaan. Ook willen wij u graag enkele tips geven zodat 
de kans dat uw kind ook hoofdluis krijgt minimaal is. ] 
 
School 
-De leerkracht van uw zoon / dochter houdt de komende weken extra goed in de gaten dat de 
jassen en tassen van de leerlingen netjes worden opgeborgen. Dit geldt ook voor de momenten 
buiten het schoolgebouw, bijvoorbeeld tijdens de gym en het zwemmen. 
-De leerkracht vraagt de ouders van leerlingen met langer haar om (voor zover het nog niet 
gebeurt) het haar in een staart te binden als het kind naar school komt. 
-De leerkracht controleert de koptelefoon van de computer nadat een kind met hoofdluis een 
computerbeurt heeft gehad. 

Hoofdluisteam 
Over twee weken is er in de klas van uw kind nogmaals een controle waarbij er gekeken wordt of: 

Bij de bewuste leerling(en) de hoofdluis behandeld is 

De hoofdluis niet naar andere leerlingen is overgelopen 

Wat kunt u thuis doen? 
Hoofdluis is een klein insect dat niet kan springen. Ze lopen van het ene hoofd over naar het 
andere hoofd. Als kinderen dicht bij elkaar spelen (denk ook aan selfies maken) of bijvoorbeeld 
overleggen / samen werken kan het dus zijn dat een hoofdluis de oversteek waagt van het ene naar 
het andere hoofd. Om de kans hierop te verkleinen is het nodig om, als uw kind langer haar heeft, 
de komende tijd het haar in een staart draagt als uw kind naar school gaat. 

Probeer dagelijks (ook bij kinderen met kort haar!) zelf te controleren. Dit kunt u het beste doen 
door kleine plukken haar opzij te kammen en vanaf de hoofdhuid tot aan de haaruiteinden te 
scannen op neten en luizen. Plekken waar luizen graag in het haar zitten zijn achter de oren, in de 
pony en in de nek. Hier is het vaak net even warmer. 

Hoe weet u of uw kind neten of luizen in het haar heeft? 
¬Een neet ziet eruit als een zandkorrel of als roos . Het grote verschil is dat  zand en roos weg te 
vegen zijn, terwijl een neet echt vast zit aan het haar. 
¬Een volwassen luis is ongeveer even groot als de kop van een lucifer. 

Mocht u neten of luizen in het haar van uw kind vinden, meldt dit dan zo snel mogelijk bij de 
leerkracht. Hij / zij kan u verdere informatie geven over het behandelen van de luizen en neten. 

Twijfelt u over het aanwezig zijn van neten of luizen bij uw kind? Of heeft u over bovenstaande 
informatie nog vragen? Dan mag u natuurlijk altijd de hulp inroepen van het hoofdluizenteam. Dit 
kan ook via uw leerkracht. 

  

Met vriendelijke groeten, 
namens het team van OBS Kortland, 

Laura Verbruggen                

 


