Handleiding voor de leerkracht
Groep 7&8
Doel van het lespakket
Dit lespakket is bedoeld om de taboesfeer rondom luizen te doorbreken en de communicatie
over luizen tussen kinderen te bevorderen. Veel kinderen schamen zich als zij luizen hebben,
terwijl dit helemaal nergens voor nodig is. In deze les wordt het dialoog over het hebben van
luizen geopend, leren de kinderen, hoe je luizen kunt krijgen en dat je er eenvoudig weer
vanaf 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. De interactieve video kan via het digitale
schoolbord aangeboden worden. In de lesbrief worden bovendien suggesties gegeven over
het stellen van vragen tijdens het nagesprek.
Het werkblad voor de leerlingen kun je downloaden en printen vanuit de digitale omgeving.
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:
 Video, waarin het onderwerp schaamte over luizen aan bod komt.
 Nagesprek over de video, waarin ook eigen ervaringen gedeeld worden.
 Werkblad Luizen: met verschillende stellingen over luizen, waarvan er één fout is. De
leerlingen proberen in tweetallen erachter te komen welke dat is. In de nabespreking
geef je als leerkracht extra informatie over hoe je luizen kunt krijgen en hoe je er
weer van af kunt komen. Ook komt de levenscyclus van een luis aan bod.
 Het bedenken en uitproberen van originele kapsels die helpen om luizen te
voorkomen.

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.

