Werkblad Luizen
Klas 1 en 2
Bij opdracht 1 t/m 5 staan steeds 3 of 4 stellingen. Let op…. één stelling is niet waar! Overleg
in je tweetal en zoek de valse stelling!
Opdracht 1
a. Luizen lopen 10 centimeter per minuut, maar kunnen ook springen.
b. Een luis kan zich camoufleren en is soms rood van kleur.
c. Een paar keer per dag prikt de luis in je hoofd. Hierdoor krijg je jeuk op je hoofd.
Opdracht 2
a. Luizen houden vooral van vieze haren.
b. Luizen kunnen niet voorkomen op een huisdier.
c. Een luis is ongeveer 3 mm lang, neten (eitjes) zijn ongeveer net zo groot als een
speldenkop.
Opdracht 3
a. Een luis kan ongeveer één maand leven en legt dan ongeveer 250 neten (eitjes).
b. Neten springen na ongeveer 7 dagen open. Deze luizen zijn na ongeveer 4 dagen
volwassen.
c. De neten van een luis zitten vast met een soort lijm. Deze vallen er niet zomaar uit.
Opdracht 4
Luizen bestaan al:
a. 40 jaar
b. 150 jaar
c. 7000 jaar
Opdracht 5
Wanneer je luizen hebt, kun je hiervan afkomen door:
a. Dagelijks te kammen met een netenkam.
b. Je haar één keer goed door te borstelen met een luizenkam.
c. Dagelijks te kammen met een netenkam en te wassen met een speciale shampoo.
d. Je hoofd kaal te scheren.
Opdracht 6: Wat zou jij doen?
Wat zou jij doen als je merkt dat je luizen hebt? Tegen wie zeg je het? Welke actie
onderneem je? Zou je je ervoor schamen of zou je er eerlijk over zijn tegen vrienden?

Huiswerkopdracht:
Op de meeste middelbare scholen worden kinderen niet meer gecontroleerd op hoofdluis.
Wat vind jij hier eigenlijk van?
-

Moeten er luizencontroles op middelbare scholen komen of is dit de
verantwoordelijkheid van de ouders en de kinderen zelf?
Hoe zouden luizencontroles op de middelbare school eruit kunnen zien?
Luizencontroles in de klas tijdens de les of een luiscontrole-uur?
Wie voeren de controles uit; leerkrachten, ouders of leerlingen bij elkaar?
Moeten ouders het de school laten weten als ze erachter komen dat hun kinderen
luizen hebben?

Omcirkel wat voor jou van toepassing is:
Ik ben voor / tegen luizencontroles op de middelbare school.
Als er luizencontroles op school zouden komen, dan zou ik willen dat leerkrachten / ouders /
leerlingen deze zouden uitvoeren.
Ik vind dat ouders het wel / niet de school moeten laten weten als ze erachter komen dat
hun kinderen luizen hebben.
Schrijf hieronder op waarom je hiervoor gekozen hebt. Beschrijf ook welke overige ideeën jij
hebt voor luizencontrole op school.

