
Bijlage 4: Het kriebelteam 
 
 
HET KRIEBELTEAM 
 
Op school komt het nogal eens voor dat er bij een kind hoofdluis wordt gesignaleerd. Dit kon 
tot een aantal jaar geleden uitlopen op een luizenplaag. Nu, dankzij regelmatige controles 
door het kriebelteam, kan zo’n plaag meestal voorkomen worden. 
 
Het kriebelteam is een ouderwerkgroep die, in nauwe samenwerking met de directie van De 
Negensprong en het CLB, luizencontroles uitvoert. Het team bestaat uit een vijftiental 
vrijwilligers die zich beschikbaar stelt voor luizencontroles op school. Deze vrijwilligers 
krijgen een gedegen uitleg over wat van hen verwacht wordt tijdens deze controles. De 
uitleg krijgen ze van de coördinator van het kriebelteam of van de verpleegkundige van het 
CLB. Om de privacy van iedere leerling en ouders/verzorgers te waarborgen ondertekenen 
de vrijwilligers een contract tot zwijgplicht.  
 
Om luizenplagen op school te vermijden controleert het kriebelteam elk kind op luizen en 
neten, de eerste schooldag na iedere schoolvakantie. Na de controle wordt er gehandeld 
volgens de richtlijnen van een stappenplan, dat steeds voor iedereen ter inzage ligt. In de 
klassen waar luizen en/of neten zijn aangetroffen wordt na twee weken een nacontrole 
uitgevoerd. Dit wordt herhaald totdat er geen luizen en/of neten meer gevonden zijn. 
 
Het kriebelteam heeft een controlerende en een adviserende taak. Een luizenbesmetting bij 
uw kind blijft altijd uw verantwoordelijkheid. U dient dus ook, als ouders/verzorgers, uw kind 
te behandelen indien nodig. Daarnaast is het belangrijk dat u iedereen op de hoogte brengt 
die in contact is geweest met uw kind; vriendjes, familie, De Negensprong. De Negensprong 
kan u discreet helpen als u niet weet hoe u de behandeling moet starten. U kunt ook altijd 
een kijkje nemen op de website van de school, waar u tevens een speciale site vindt van het 
kriebelteam (www.denegensprong.be).  
 
Vrijwilligers voor het kriebelteam zijn altijd welkom. Informatie of telefoonnummer van de 
coördinator zijn altijd beschikbaar bij het secretariaat van de Negensprong. 
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