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  18. Mai 2020 

DERSLER YENİDEN BAŞLIYOR 
 
8. ve 9. sınıflar için dersler yeniden başlıyor 
 
Sayın Veliler,  
sevgili öğenciler, 
 
Nihayet derslerin baslmasına çok az kaldı. Yakında 8. ve 9. sınıfların öğrencileri okula geri 
dönüyor. Okulsuz bir yaşam sadece siz öğrenciler için değil, biz öğretmernler için de büyük bir 
kayıp. Nitekim arkadaşlarla bir araya gelme, diyalog kurma, ve tanıdık kişilerle sohpet etme 
gibi sosyal ilişkilerden uzak kaldığınızı biliyoruz. 
 
Öğrencilersiz okul boş ve terkedilmiş bir binaya benzer. Bu yüzden sizleri tekrar aramızda 
göreceğimiz için, çok sevinçliyiz. Derslerin işlenmediği süreyi en iyisi şekilde değerlendirip, ge-
reken hazırlıkları sizler için yaptık.  
Bu hazırlıklar hakkında siz veliler ve öğrencileri bilgilendirmek istiyoruz: 
Dersler ne zaman başlıyor? 26 Mayıs tarihinde dersler 8. ve 9. sınıflara tekrar başlıyor. 

Tüm öğrenciler her gün mü okula 
gidecek? 
 
 

Hayır, bu malasef mümkn değil. Her sınıf haftada sadece bir kez 
okula gelecek ve ders görecek. 
Kuralımız çok basit: 8a ve 9a sınıfları pazartesi günleri, 8b ve 9b 
sınıfları salı günleri 8c ve 9c`ler çarşamba, 8d ve 9d`ler perşembe 
ve 8e ve 9e sınıfları ise cuma günleri okula gelebilecek. 

Bütün sınıf aynı anda mı  
ders görecek? 

Hayır, her sınıf tedbir amaçlı yedişer öğrenciden oluşan dörder 
gruplar halinde sınıflara dağıtılacak. Hangi öğrencilerin hangi 
gruplarda ve hangi sınıf odalarında ders göreceklerini sınıf öğ-
retmenleri yakın bir zamanda öğrencilere iletecek. 
Tüm öğrencilerin aynı zamanda okula akın etmemleri için, 15 
dakikalık arayla gelmeleri planlanlanmıştır. Dolayısıyla her sınıf 
farklı zamanlarda derse başlaycak. Tam olarak saat kaçta okulda 
olmanız gerektiğini, ders planınızdan görebilirisiniz. 

Dersler ne kadar sürecek? Her grup haftada sadece 90 dakika ders görecek. Mümkün 
olduğu takitirde bu süre içerisinde sınıf öğretmenlerinizi de 
görebileceksiniz. 

Okuldaki derste ne olacak? Amacımız öncelikle okulda bir araya gelmek. Daha sonra ise sa-
dece ana dersler Almanca/ İngilizce ve Matematik ön planda o-
lacak. Bu yüzden bu derslerle ilgili gereken kitap ve defterlerinizi 
getiriniz.  
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Diğer derslerin ödevlerini yine IServ aracılıgılya öğretmenleriniz 
sizlere ulaştıracaktır. 

Teneffüs olacak mı? Hayır, öğrenciler dersin başlamasına yaklaşık 10 dakika kala oku-
lun bahçesinde çizgiyle işaretlenen yerlerde sıraya girecekler. 
Daha sonra öğretmenleri tarafından sınıfa götürülecekler. 
Ders göreceğiniz sınıflarda her öğrencinin kendine ait masa ve 
sandalyesi olacak. Oturduğunuz masa ve sandalyeleri değiştire-
mezsiniz. Ders bittikten sonra okul binasını terk edip derhal eve 
gideceksiniz. Kantin ve okulun bahçesi kapalı kalacaktır. 

Corona-süreci boyunca  
öğrencilerin performansı nasıl  de-
gerlendirilecek? 
 

Çaba gösterip ödevlerini düzgün bir şekilde yapan öğrenciler 
sözlü notlarında bir artı alacak. Ama lütfen gerçekçi olalım. 
Burada alcağınız notların büyük kısmı corona süreci öncesi dö-
nemdeki performanslarınızdan oluşacaktır. 

Notları düzeltmeniz 
mümkün mü? 

Üçüncü dönemde kötü not alan öğrenciler, notlarını düzeltmele-
ri için öğretmenleriyle irtibata geçebilir. Bu öğretmenler size ge-
reken imkan ve önerileri sunacaktır. Bu tür ufak düzeltmeler   
9. sınıfın sonunda sınıfta kalma tehlikesini önleyebilir. 

 
Sağlığın korunması her şeyden daha önemlidir 
Okulları tekrar açmak ve aynı zamanda herkesin sağlığını ve güvenliğini sağlamak büyük bir görevdir. 
Bu, herkes için anlaşılır kurallar olmadan mümkün değildir. Belirlenen kurallar sizin sadece özgür-
lüğünüzü kısıtlamamalıdır. Ölümcül olabilen hastalık zamanlarında geçerli olan: 
 

Kurallar sağlığı korur, Kurallar hayat kurtarır:  
Bu kurallar somut olarak şu anlama gelir: 

- Mesafeyi koru (en az  1,5 metre) 

- maske kullan (tak) 

- Hapşırırken yüzünü aşağıya ey ve kollarını ağzına doğru götür 

- Ellerinizi dezenfekte et, düzenli olarak iyice yıka 

- Öğretmenlerin talimatlarını dikkate al 

 
Her normal insan bu kuralları kendiliğinden önemser. Kuralları önemsemeyip diğer insanların sağlığını 
tehlikeye atan öğrenciler, derhal eve gönderilecekler. Kural dışı davranışların tekrarlanma durumunda 
para cezalarına yol açabilecek düzenlemeler uygulanacaktır (Ordnüngsamt`a bildirilecektir) 
 

Sayın Veliler! Sizlere bir uyarımız daha var: 
Çocuğum hastalandığında nasıl davranmalıyım? 
 
Burnun akması, öksürük, ses kısıklığı ve soğuk algınlığı belirtileri gözlenen çocuklar okula gitmeme-
lidir.Bu durumda,  lütfen çocuğunuzun ne zaman tekrar okula gidebileceğini aile doktorunuza danışın. 
Çocuğunuz veya diğer aile üylerinizin olası bir corona positiv test sonucunda  veyahut test prosedürü 
devam ediliyorsa, lütfen hemen okulu bilgilendirin. Bu durumda sağlık departmanı diğer tüm adımlar 
hakkında sizi bilgilendirecketir.Daha önce hastalığı bulunan öğrenciler (örn. astım hastaları) sınıf öğren-
cilerine bildirsin. Bu durumda bireysel bir çözüm arancaktır. Aksi taktirde 26 Mayıs 2020`den itibaren  
mecburi eğitim tekrar uygulancaktır. Okula gelinmeyen günler ise her halükarda raporla okula bildiri-
melidir. Okulu her zamanki gibi araybilirsiniz (286 490). 

Önemli ve gerekli bilgiler: Yine de hepimiz, okulun açılmasıyla birlikte normal günlük hayatın parçasını 
yeniden kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Sevgili Veliler! Birlikte haraket etmek, sağlıklı ve iyi bir ge-
lecek için en yoldur.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum! Sağlıcakla kalın. 

E. Schoppengerd, okul müdürü 
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