Beste ouder,

Helaas wordt elke school geregeld geconfronteerd met de
luizenproblematiek.
Om dit probleem zo adequaat mogelijk aan te pakken is onze school
gestart met een Kriebelteam. Voor een optimale werking is echter de
medewerking van alle ouders een absolute noodzaak.
Vandaar ook dit schrijven en onze hoop op uw positieve medewerking
aan het initiatief dat tot stand kwam in samenwerking met het CLB. In
deze brief vindt u de werking van het kriebelteam en ook een
toelatingsstrookje waarvan wij vragen dat u het zo snel mogelijk ondertekend terug zou
bezorgen aan de school.
Hopelijk mogen we op u allen rekenen om dit netelige probleem zo efficiënt mogelijk te
bestrijden. Alvast onze hartelijke dank daarvoor.

Voorstelling en werking van het Kriebelteam
Het Kriebelteam is een groep ouders, opgericht in samenwerking met het CLB en de school.
Toen enige tijd geleden tijdens een vergadering van het oudercomité de vraag kwam een
concreet project uit te werken rond het probleem van de luizen, werd dit positief onthaald.
We worden hier immers elk jaar geconfronteerd met deze vervelende beestjes.
Onze school is zeker niet de enige, integendeel, er zijn tegenwoordig nog weinig scholen
waar ze niet met het probleem te kampen krijgen.
Daar we echter niet over één nacht ijs wilden gaan en er tevens op wilden toezien dat alles
via wettelijk correcte wegen zou verlopen, werd er contact opgenomen met het CLB.
Vanuit de ervaringen en gegevens die ons van daaruit ter beschikking werden gesteld, zijn
we met een werkgroep aan de slag gegaan.
Vooraf willen wij reeds meedelen dat er momenteel reeds een zeer goede samenwerking is
tussen het Kriebelteam, de school en het CLB. We willen ook duidelijk stellen dat onze enige
bedoeling is om de school zo goed en lang mogelijk luizenvrij te krijgen. Daarvoor kunnen
we echter niet zonder uw hulp en medewerking.

Doelstelling:

Luizen en neten bij de leerlingen op school snel opsporen, zodat er weinig kans is op
verdere besmetting hiervan bij medeleerlingen.

Werking:
De eerste twee weken na iedere vakantie worden de leerlingen per klas door het
kriebelteam gecontroleerd op aanwezigheid van luizen en neten.
Bij aanwezigheid hiervan wordt dit door deze ouders doorgegeven aan de leerkracht van de
klas. De leerkracht informeert de ouders van het kind waar luizen en neten bij zijn gevonden.
Ook geeft deze informatie omtrent behandeling mee aan die ouders. De overige kinderen
krijgen een “SOS-briefje” mee.
De school werkt een opvolgsysteem uit :
bij besmetting is er een hercontrole na 2 à 3 weken bij alle kinderen van de klas. Wanneer
ouders het/de kind(eren) niet afdoende behandelen, treft de school verdere maatregelen.Het
CLB ondersteunt het project en het Kriebelteam. Zij controleren de kinderen voor wie geen
toestemming is gegeven om dit door vrijwilligers te laten doen. De school neemt ook contact
op met het CLB om gegevens uit te wisselen.

Coördinatie:
Tineke Vandevelde ( mama van Lotte, Briek en Lowieze Slock)
Ine Vancoillie (mama van Joëlle, Odile en Juliette Wullaert)

Discretie/geheimhouding:
Ouders die zich inzetten voor het Kriebelteam worden geacht hier discreet mee om te gaan.
Denk aan de privacy van het gezin. Dit vooral in het belang van het kind. Alle leden tekenen
voor akkoord een protocol. Dit ter bevestiging van discretie ten aanzien van de school,
kinderen en ouders.
We attenderen de leden extra op dit gegeven, we vragen dan ook om er zeer bewust mee
om te gaan!

Toestemming
Ouders die niet wensen dat een ouder van het Kriebelteam
de controle uitvoert, kunnen dit aanduiden op het
onderstaande strookje.
Zij kunnen verzoeken om dit te laten doen door de medisch
verantwoordelijke van het CLB of een arts. Toch durven wij
hopen op het nodige vertrouwen in de mensen van het
Kriebelteam. Mogen wij aan iedereen vragen om
onderstaand strookje zo snel mogelijk ingevuld en
ondertekend terug te bezorgen aan de juf van uw kind. Indien
wij niets ontvangen, gaan wij ervan uit dat u akkoord gaat
met de controle.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ondergetekende, …………………………………………………………
ouder van………………………………………………………………....(naam kind(eren))
O geeft toestemming aan het Kriebelteam om zijn/haar kind te controleren op de
eventuele aanwezigheid van luizen.
O wenst dat de controle wordt uitgevoerd door de medisch verantwoordelijke van het
CLB.
O zal de controle in dezelfde week laten uitvoeren door een arts en bezorgt nadien
een bewijs van deze arts aan de school.
Handtekening,

OPROEP
Wie wil ons kriebelteam nog versterken?
……………………………………………………..(naam ouder/grootouder)
wil graag deel uitmaken van het kriebelteam
Noteer hier uw mailadres:.........................................................................................

