Handleiding voor de leerkracht
Groep 1&2
Doel van het lespakket
Het doel van het lespakket is om de taboesfeer rondom luizen te doorbreken en de
communicatie over luizen tussen kinderen te bevorderen.
In de les wordt de luis besproken in het thema ‘Kriebelbeestjes’. De kinderen leren over het
leven en het uiterlijk van een luis, hoe je luizen kunt krijgen en hoe je er ook weer van af
kunt komen.

Inzetten van het lespakket
Het lespakket is ontworpen om klassikaal in te zetten. De verschillende activiteiten staan
uitgebreid beschreven in de digitale lesbrief. Het prentenboek “Hop! Luis in galop!” kan
aangeboden worden via het digitale schoolbord. Ook kan het boek besteld worden zodat de
leerlingen en de ouders in het boekje kunnen bladeren (http://www.eenhoorn.be/nl/hopluis-in-galop.html). De werkbladen kun je downloaden en printen om de kinderen zelfstandig
met de verwerkingsopdracht aan het werk te zetten.
Het lespakket kan gedurende het hele jaar ingezet worden. Het inzetten van het pakket kan
vooral interessant zijn als er luizen geconstateerd zijn in de klas of wanneer de
luizencontrole na de vakantie weer van start gaat.

Inhoud van de les
De les zal bestaan uit de volgende activiteiten:
 Het maken van een woordweb over kriebelbeestjes. De leerlingen halen hun
voorkennis over dit onderwerp op.
 Het digitale prentenboek ‘Hop! Luis in galop!’. Het verhaal kan aanzet zijn om het
hoofdluizenprobleem bespreekbaar te maken.
 Het spel ‘Waar of Niet Waar’ met stellingen over luizen. Aan de hand van de
stellingen geef je als leerkracht extra informatie over hoe je luizen kunt krijgen.
 Het aanbieden van de levenscyclus van een luis: van neet tot volwassen luis.
 Het introduceren van een luizen- of netenkam. De leerkracht laat de leerlingen zien
hoe je op luizen kunt controleren.
 Werkblad Luizen: de leerlingen knippen de 6 levensfasen van een luis uit en plakken
deze in goede volgorde op het werkblad.

Kerndoelen
Het lespakket sluit aan bij de onderstaande kerndoelen. Deze kerndoelen zijn afkomstig van
de leerlijn ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’.



Kerndoel 24. De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische
gezondheid van henzelf en van anderen.
Kerndoel 40. De leerlingen leren in hun eigen omgeving veel voorkomende planten
en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun
leefomgeving.

Informatiebrief voor de ouders
Bij het lespakket hoort ook een informatiebrief voor ouders. Deze brief kun je downloaden,
printen en kopiëren. De brief heeft als doel de ouders te informeren over het lespakket: wat
wordt er in de les behandeld en wat zullen de leerlingen leren?
Een tweede doel is om de communicatie over luizen tussen kinderen en ouders én tussen
school en ouders te verbeteren. Met de brief worden ouders gestimuleerd om thuis verder
te praten over dit onderwerp, zodat de taboesfeer rondom luizen ook thuis doorbroken
wordt.

