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A
• Bütün başlangıçlar zordur. Bu ilkokul başlangıcı için de geçerlidir.
Çocuğunuza bu yeni dönemine rahat alışabilmesi için yeterince zaman
tanıyın. Bu küçük alfabe kılavuzu size yardımcı olacaktır.
• Antolin çocuğunuzun okuma alışkanlığını teşvik edecek bir bilgisayar
programıdır. Öğrenciler okudukları kitaplarla ilgili internet üzerinden
soruları yanıtlayarak puan toplayabilirler. Birinci sınıfın ikinci döneminden
itibaren çocuğunuzun giriş bilgileri sınıf öğretmeni tarafından kendisine
verilecektir. Çocuklar zaman zaman okulda bulunan interneti kullanarak
bilgilerine girebilecekler. Ancak birinci sınıf öğrencilerinin giriş şifresini
kullanarak evde çalışmaları çok daha iyi olur.
• Okulda ihtiyaç görülen günlük çalışma malzemeleri daima çocuğun okul
çantasında bulunmalıdır. Derse başarılı ve bölünmeden katılabilmesi
ancak bu şekilde gerçekleşebilir. Lütfen düzenli aralıklarla çocuğunuzun
çantasını kontrol ediniz.
• İlkokul dönemi süresince çocuğunuz bir kitap yazarı ile tanışma fırsatı
bulacak. Böylelikle eserini tanıtan gerçek bir yazarla karşılaşmış olacak.
Bunun çocuğunuzun okuma kültürünü geliştirecek oldukça etkileyici bir
tecrübe olacağına inanıyoruz.
• Doktor randevuları prensip olarak öğleden sonrasına alınması gerekir.
Geçerliliği olan istisnai durumlarda okula, doktordan orada olduğunuza
dair yazılı bir belge getirmeniz gereklidir.
• Ders başlangıç saatleri
Motorik Dersi
Açık başlangıç

07.45 – 08.10 (tek birinci sınıf için)
Saat 8’den itibaren

1. Ders
2. Ders

08.10 – 08.55
08.55 – 09.40

1. Sınıf/ 3. Sınıf:
Kahvaltı Arası
1. Teneffüs

09.40 – 09.55
10.05 – 10.20

3. Ders
4. Ders

10.20 – 11.05
11.05 – 11.50

2. Teneffüs

11.50 – 12.05

5. Ders
6. Ders

12.05 – 12.50
12.50 – 13.35

2. Sınıf/ 4. Sınıf:
1. Teneffüs
Kahvaltı Arası

09.40 – 09.55
10.05 – 10.20

B
• Okulumuzun rehberlik ve etüt (ÜMİ ve OGS) bölümü Internationaler Bund
(= uluslararası dernek) çalışanları tarafından yönetilmektedir. Ders
sonrası çocukların gidebilecekleri iki seçenek bulunmaktadır. ÜMİ adıyla
bilinen seçenek saat 13.30’a kadar hizmet verir. Bunun yanısıra öğleden
sonrasını da kapsayan ve en geç saat 15.00 veya 16.00’ya kadar
sürebilen OGS gruplarımız etüt hizmeti sunuyorlar. Öğleden sonrasını
kapsayan OGS gruplarına katılan çocuklar birlikte yemek yiyorlar, ev
ödevlerini yapıyorlar ve de birçok enteresan ve eğlenceli çalışma
gruplarına katılabiliyorlar. Saat 13.30’a kadar süren ÜMİ gruplarında
çocuklar birlikte oynuyor ve el işleri yapıyorlar. Ancak ev ödevlerini yapma
ve öğle yemeği yiyebilme imkanları olmuyor. Her iki grup, ders planının
ani değişmesine karşı hazırlıklı oluyorlar ve bu boş saatlerde çocukları bu
gruplarda toplayıp onları meşgul ediyorlar.
• Ailevi gibi acil olan durumlardan dolayı özel izine ihtiyacınız olduğunda
bunu okul müdürlüğüne yazılı dilekçe şeklinde arz etmeniz gereklidir.
Okul tatillerinden hemen önceki ve sonraki günlerde özel izin kullanmak
esas olarak yasaktır. Ancak çok özel durumlarda istisna gösterilebilinir.
• Okulumuzda çocuğunuzun birinci sınıfın ikinci döneminden sonra sınıf
öğretmeni ile birlikte ziyaret edebileceği bir kütüphane bulunmaktadır.
Kitapları orada veya ödünç alarak belli bir süreliğine evde okuyabilir.
• Çocuğunuzu okula yürüyerek gönderiniz. Unutmayın ki çocuğunuzun
sağlıklı gelişimi ve özgüven kazanması için bu önemli bir adımdır. Eğer
çocuğunuzu okula sizin getirmeniz gerekmekte ise, lütfen onunla okul
kapısının önünde vedalaşınız.
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• Okulumuzda her dört yılda bir Tausendtraum isimli sirk bizimle bir hafta
kamp yapıyor. Bu kamp ta çocuklarınız palyaçolar görüyor. Çocuklarınız
kendi yeteneklerini çalışarak ve bu çalışmanın sonunda yeteneklerini bir
sirk performansında gösteriyorlar.

D
• Çocuğunuzun iletişim bilgileri değişirse (adres, telefon numarası vs.)
bunu lütfen en kısa zamanda okula yazılı olarak bildiriniz.
• Okulumuzun tüm öğrencileri özel eğitimli uzman kişilerin gerçekleştirdiği
bir Deeskalasyon eğitimi görürler. Bu eğitim çocuklara zor durumlarda

duygularını ve davranışlarını nasıl kontrol edebileceklerini öğretir.
• Okulumuzda dijital cihazlarla çalışıyoruz. Tüm sınıflar, iPad (=tablet
bilgisayar) hizmeti ile öğretmen tarafından kontrol edilebilen beyaz
tahtalar ve projektörlerle donatılmıştır. Bu tüm konularda canlı ve teşvik
edici dersler sağlar. Buna ek olarak, öğrenciler okul iPad'leri ile dijital
medyayı nasıl kullanacaklarını öğrenebilirler ve örneğin araştırma ve
sunum için ders te kullanabilirler.
Bir ilkokul çocuğunun ekranda mümkün olduğunca az zaman geçirmesi
gerektiğinin farkındayız. Gerçek dünya ile ilgili birçok farklı tecrübe,
çocuğunuzun sağlıklı yaşına uygun öğrenme gelişimine katkıda bulunur.
Çocuğunuzu evde dijital cihazla yalnız bırakmamanız önemlidir.
• Çocuğunuz okumayı ve yazmayı matbaa harfleriyle öğrenmeye
başlayacaktır. Çevresinde gördüğü yazılar genellikle bu harflerle
yazılmıştır ve çocuğunuz kısa zamanda tabelalar ve gazete manşetleri
gibi yazıları çözmeyi başaracaktır. Bu yöntem okuma kabiliyetini
geliştirmeye yardımcı olur. Ayrıca çocukların deneyimsiz elleriyle matbaa
harflerini yazması daha kolaydır.

E
• Her yarıyıl bir defa veliler toplantısı (Elternabend) düzenlenir. Velilerin
katılımı zorunludur! Bunu önemli gelişmelerden haberdar olabileceğiniz
ve bilgi paylaşımlarında bulunabileceğiniz bir kaynak olarak görebilirsiniz.
• Okulumuzda her ders yılı iki defa velilerle görüşme günü düzenlenir. Sınıf
öğretmeniyle bire bir özel olarak görüşerek çocuğunuzun ders durumunu
öğrenebilir, sosyal davranışları hakkında bilgi edinebilirsiniz. Bu günlerin
dışında görüşme ihtiyacı duyarsanız bunu bir kâğıda yazıp, çocuğunuzla
öğretmenine gönderip randevu talep edebilirsiniz.
• Üçüncü sınıftan itibaren çocuğunuz İngilizce eğitim görmeye
başlayacaktır. Katılacağınız veliler toplantısında ders içeriği ve
hedeflerine dair bilgilendirileceksiniz.
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• Tatil tarihlerini ana sayfamızda (www.grundschule-klauberg.de)ve öğretim
yılın başında verilen okul takvimimizden de görebilirsiniz. Tarihleri
Logbuch (ödev defterinde) bulabilirsiniz.
• Okulumuzda her sene şenlikler ve özel projeler düzenlenir. Bunlar okul
faaliyetleri olarak görülür ve çocukların katılmaları şarttır. Bu şenlikler ve
projelerde çocukların sigortaları okul tarafından sağlanacaktır.

• Normal ders saatlerinin bir kısmı destekleyici öğretim dersleri
(Förderunterricht) için ayrılmıştır. Destekleyici dersler sınıf birliği
içerisinde görülür ve içeriği ihtiyaca göre özelleştirilmiştir ve küçük
gruplara ayrılarak gerçekleşir.
• Okul derneği (Förderverein) yıllar önce kurulmuştur. Amacı okul
çalışmalarını ve özel faaliyetleri desteklemektir. Yıllık üyelik aidatı 15 €.
• Okulda unutulan kıyafetler ve eşyalar okulun yeni binasında (Neubau)
bulunan kayıp eşyalar kutusunda toplanır. Büyük bir kayıp eşya birikimi
dolayısıyla, kayıp eşyalar bir ay boyunca yeni binadaki bir kutuda
toplayacağız ve ardından her ayın 30'unda kar amacı gütmeyen bir
kuruluşa bağışlayacağız.
• Çocuğunuza okul kahvaltısı için lütfen sağlıklı besinler veriniz. Bunun
katıklı bir dilim ekmek, bir meyve veya sebze ve bir içecek olmasına
dikkat ediniz. İçecek için su veya çay tercih edilmelidir.

G
Gesund und fit – da mach ich mit! - Sağlıklı ve fit – Ben de katılırım!
• Bir okulda çocuklarımızın gelişimini ve sağlığını korumak en büyük
hedefimizdir. Herkes okulumuzda kendi yetenekleri, kendi dalında
becerileri ile kabul ve teşvik edilir. Bundan dolayı okulumuzun düzenli
faaliyetleri var: çeşitli spor yarışmaları, spor festivali, sirk projesi, meyve
günleri, vs.
Öğrencilerle ders dışı düzenli olarak yemek pişirme atölyesi ve Rollhaus
gibi yerleri ziyaret ediyoruz. Çocukların hem kendilerine karşı hem
başkalarına karşı dikkatleri ve saygıları artıyor. Böylelikle neşeli ve
bağımsız öğrenmeleri sağlanılıyor.
•

Hristiyan din derslerine katılan çocuklar (3. ve 4. sınıfta) belirlenmiş
zamanlarda kilisede Ekümenik ibadete katılırlar. İbadet günlerini internet
sayfamızdan öğrenebilirsiniz.

H
• Okulumuzda cep telefonu veya diğer elektrikli cihazların kullanmak
yasaktır.
• Ev ödevleri dersin bir parçasıdır. Ödevler düzenli, yardım almadan ve
eksiksiz yapılmalıdır. Çocuğunuza dersini rahat bir şekilde yapabilmesi
için uygun bir ortam sağlayın ve eksiksiz tamamladığına dair özellikle
küçükleri kontrol edin. 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin ödev yapma süresi 30

dakikayı, 3. ve 4. sınıftakilerin 60 dakikayı geçmemelidir. Eğer
çocuğunuz çoğu zaman bu süreyi geçiriyorsa sınıf öğretmeniyle
konuşmanızı öneriyoruz.
•

Klauberg İlkokulu internet sayfası okulun gündemi hakkında bütün bilgileri
sunmaktadır.

www.grundschule-klauberg.de

I
• Inklusion: Engelli ve engelsiz çocukların bir arada eğitim görmeleri okul
gündemimizin önemli bir parçasıdır ve biz bunun bütün çocuklara
eğitimsel ve sosyal açıdan faydalı olduğunu düşünüyoruz. Okulumuzda
problemli veya öğrenme zorluğu çeken çocuklar diğerleriyle bir arada
ilkokul öğretmenleri ve özel eğitimli destekleyici öğretmenler tarafından
ders görmekteler. Özel destekleyici dersler duruma göre sınıf birliği
içerisinde yapılabilir veya ayrı gruplarda ve tek olarak uygulanabilir. Diğer
zamanlarda destekleyici ders alan çocuklarda sınıflarındaki derslere
katılırlar, ancak ders içeriği çocuğun özel ihtiyacı doğrultusunda
hazırlanmış olur.
• Çocuğunuz bulaşıcı bir hastalığa yakalandığı vakit lütfen en kısa sürede
okula bildiriniz.
• Okul size vermek istediği bilgileri çocuğunuza yazılı kâğıt vererek
ulaştırır/ Sdui uygulaması üzerinde önemli bilgi mesajla alırsınız.
Dolayısıyla lütfen çocuğunuzun posta dosyasını günlük kontrol ediniz.
• Medya destekli öğretim için okulumuz iPad'lerle donatılmıştır. Uygun bir
cihazı olmayan aileler okul kullanımı için (okul süresi boyunca) bir iPad
ödünç alabilirler. İrtibat kişisi, okul sosyal hizmet uzmanımız Frau Saskia
Wegner.
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•

Dördüncü sınıflarda erkek ve kızlar için destek grupları oluşturulacaktır.
Bu gruplarda kişisel olarak ihtiyaçlar ve sorunlar ele alınacaktır. Bu
gruplar sayesinde çocuklar pozitif özgüvenlerini kazanacak, aynı
zamanda gruplar birleştirilip birliktelik ve pozitif beraberlik
güçlendirilecektir.

K
• Çocuğunuz hastaysa ve derslere katılamazsa, lütfen hastalığının ilk günü
saat 8:00 den önce okula haber vermeniz rica edilir. Böylelikle biz de
çocuğunuza okul yolunda bir şey olmadığından emin oluruz
Telefon: 0212/2241550
Çocuğunuz tekrar okula başladığında yazılı özür dileme belgesini
beraberinde getirmesi rica olunur. Hastalık süresi peş peşe 3 günü
geçerse veya tatilin hemen başlangıcında ya da hemen sonrasında
çocuğunuz hastalanırsa, doktor raporu getirmeniz şarttır. Şayet bu belge
olmazsa o zaman yazılı ceza prosedürünü başlatmak zorunda kalırız.
• Üçüncü ve dördüncü sınıflarda sınıf gezileri (Klassenfahrt) düzenlenir.
Bu gezilerin süresi ve hedefi ailelerle konuşulup belirlenir. Her öğrenci bu
geziye katılmak zorundadır.
• Yılda yaklaşık dört kez sizlere Sdui uygulaması üzerinde ''Klauberg’den
Haberler'' sunacağız. Bu derginin içeriği; bilgiler ve okul faaliyetleri veya
okuldaki değişikliklerin bildirilmesidir.
• Okul zamanı için çocuğunuzun kıyafetleri dayanıklı olmalı ve hava
durumuna uyum sağlamalıdır. Çocuğunuzun kendi kıyafetlerini (ceket,
şapka, ayakkabı vs) bilmesi ve bağımsız olarak giyebilmesi önemlidir.

L
• Okumayı okuyarak öğrenir insan! Çocuğunuzun okul başarısını
desteklemek için günlük okuma ortamı oluşturun. Beraber kütüphaneleri
ziyaret edip bağımsız okumasını teşvik ediniz. Kitapların içeriği hakkında
sorular sorun. Aileden alınacak en önemli destek okuma eğitimidir.
• Öğrenme araçları: Okulun mülkiyetidir, dikkatli ve hasarsız kullanılması
rica olunur. Tüm okul kitapları ders yılının başlangıcında ödünç verilir ve
sizden kaplanması rica edilir. Şayet kitaplar öğretim yılının sonunda hasar
görmüş halde geri verilirse, hasarı aileler karşılamak zorundadır. Aileler
tarafından ödenmiş çalışma defterleri elbette çocuklara aittir.
• Gönüllü okuyucular anneler, babalar, büyükanneler, ... Çocuğunuzun
okuma eğitiminde bizlere Mentor Projesinde (Mentorprojekt) destek
olabilirsiniz.

• Bit çok kötü bir salgındır, emin olmak için açıklık getirilmesi şarttır.
Öncelikle emin değilseniz çocuğunuzu kesinlikle okula göndermeyin.
Saçlarında bit olmadığından emin olmak için ev doktoruna gidip gerekli
başvuruda bulunmanız gerekir. Doktor bir rapor tutmak zorundadır, çünkü
bu bir enfeksiyondur.
• Öğretmen ve aileler arası iletişim yazılı olarak çocuğunuzun ödev defter
(Logbuch) aracılığı ile sağlanır. Tereddüt etmeden bu iletişimi
kullanmanız tavsiye edilir. Her gün çocuğunuzun size ödev defterini
göstermesini isteyin. Böylece çocuğunuzun günlük okul hayatı hakkında
sürekli bilgilendirilirsiniz.
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• Velilerin katılımına ve yardımlarına daima ihtiyacımız var. Bu nedenle
sizleri aramızda görmekten mutluluk duyarız. Örneğin: okul gezilerinde,
şenliklerde, el işlerinde ve veliler toplantısında. Veliler toplantısında her
sınıf bir veli temsilcisini ve yardımcısını seçer. Seçilen veli temsilcisi sınıf
hakkında bilgi, öğrenme ve iç faaliyetleri hakkında bilgilendirilir ve
düzenlemelerde yardımcı olur. Tüm sınıftan veliler temsilci başkanı
oluşur. Bu başkanlar Schulpflegschaft'ı oluşturur. Tekrar veliler başkanları
tarafından okul konferansı için temsilci seçilir. Okul meclisi okulun en
yüksek karar organıdır ve bütün kararları okul için belirler. Örneğin: Yeni
ders kitapları, öğretme ve öğrenme materyalleri, değiştirilebilir tatiller,
bütçede olan hesaplar ve sorunlar.
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• Lütfen çocuğunuza ait olan eşyalara isimlerini yazın, mesela: spor
çantaları, spor kıyafetleri, ev terliği, sulu boya kutusu, vs…
• Acil durumlar için acil durum bilgi formlarının üzerine velilerin telefon
numaraları ve adresleri kaydedilmiştir, bu bilgilere ders saatlerinde ihtiyaç
halinde ulaşıla bilinir olmalıdır. Telefon numaralarının değişikliklerinde
kendi çıkarlarınız için her zaman derhal bildiriniz.
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• NRW eyaleti okul meyve kampanyası çerçevesinde çocuğunuz haftada
üç gün okulumuzun velileri tarafından hazırlanmış bir porsiyon taze
meyve alabilir. Velilerin yardımına bağlıyız. İlgileniyorsanız, lütfen sınıf
öğretmeniyle iletişime geçin.

• Açık öğretim formu: Bağımsız öğrenme kapasitesi yeteneği gelecekte ve
bugün ki toplum taleplerinin ihtiyaçlarını karşılamak için gereklidir. Bir
çocuk kişisel bağımsız becerilerini, çalışma sistemlerini, kararlarını,
eleştiri ve tartışmayı açık şekilde ifade edebiliyorsa o zaman hedefimize
ulaşmış sayılırız. Bunlara örnekler şunlardır; bağımsız çalışma, haftalık
zamanlama, iş istasyonları ve proje çalışmalarıdır. Bunlar derslerde
önemli bir rol oynamaktadır. Hatta öğrencinin bağımsız ve kişisel
sorumluluk taşımasında da yardımcı olurlar.
• Düzen, bu okulda olduğu gibi, evde de geçerli olmalıdır. Çocuğunuzun
düzenli olmasını sağlayın, çocuk kendi düzenliliğini kendisi sağlamak
zorundadır. Yani bu çocuğunuzun kendi çantasını ve ona ait olan her şeyi
önemsemesi demektir. Çalışma sayfalarının uygun klasörlere
yerleştirilmesi, kalem açacağı, uçları açılmış kurşun ve boya kalemleri
çocuğunuzun kendisi tarafından sağlanmalıdır. Arada bir çocuğunuzun
sırt çantasına göz atın, çocuğunuzun unuttuğu eşyaları tekrar hatırlatın.
Unutulan eşyaları okul ve sınıf karşılamak zorunda değildir.
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• Teneffüsler saat 9.40-09.55 arası veya 10.05-10.20 ve 11.50-12.05 arası
düzenlenmiştir. Çocuklar bu iki teneffüs saatlerinde büyük oynama
bahçesini kullanabilirler. Burada; tırmanma aletleri, büyük oynama çimeni,
futbolcular için ideal bir çimen alanı, birçok dinlenme yerleri ve keyfi
sohbet etme alanları bulunmaktadır. Yağmurlu havalar için de değişik
oyunlar sunulur, mesela: Domino, Twister ve Yapboz gibi.
• Öğrencilerin aileleri okul eğitimini iyi bir şekilde desteklemelilerdir.
Öğrencilerin görevlerini sağlamaları için onlara destek olmalıdırlar.
• Teneffüs kuralları: Biriktirilen kartlar (Sammelkarten) ve sert deri topları
okul bahçesinde yasaktır. Bahçede bulunan toplar sadece yumuşak
süngerden olmalıdırlar ve yağmurlu havalarda kullanması yasaktır. Aynı
şekilde sopalar, kış mevsiminde kartopu ve buz topları yapıp bunları
karşılıklı atmak yasaktır. Salıncakların sürekli dönüşümlü kullanılması
gerekmektedir.
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• ''Engelleme'' bazen olabiliyor. Bu tür davranışların farklı sebepleri olabilir.
Çocukların bu nedenle okuldan alınmaları şarttır. Ailelerin evlerine telefon
açılarak çocukların durumları bildirilir.
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• Bisiklete binme eğitimi ilk öğretim okulunda öğretilen bir yetkinliktir ve
güvenli bir eğitim çerçevesinde yapılır. İkinci ilköğretim senesinde
çocuklar gençlik trafik eğitim kursuna giderler. Üçüncü ilköğretim
senesinde çocuğunuz kendi bisikleti ile yolda pratik eğitim yapar. Bunu
yapması için onun bir bisiklete ve bisiklet kaskına ihtiyacı vardır.
Hedefimiz çocuğunuzun bisikleti ile yolun temel kurallarını ve trafik
işaretlerini öğrenmesidir ve bisikleti daha güvenli kullanabilmesidir.
• Çocukların sosyal birliktelikleri için, anlaşma kurallarını uygulamaları ve
öğrenmeleri şarttır. Sadece okul kuralları değil aynı zamanda sınıf
kuralları da vardır, bunları öğrenciler kendileri belirler ve düzenlerler. İlk
veliler toplantısında kurallar hakkında bilgiler verilir ve sonuçları açıklanır.
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• Her gün saat 8.00-9.00 arası ve salı günleri 15.00-16.00 saatleri arası
okul sosyal görevlisi Frau Saskia Wegner okul velileri için hizmette
bulunacakdır. Aileler istedikleri konular hakkında sorular sorabilirler.
Eğitim ve katılım paketinin özellikleri: okul faaliyet paketi ve daha birçok
alanlarda kullanılmaktadır. Sizin için gerekli olan paket hakkında sosyal
görevlilerimize sorular yöneltebilirsiniz. Ayrıca çocukların sorunu olunca
Frau Wegner’e yönelme fırsatına sahip olurlar.
• Üçüncü sınıf öğrencilerinin bir yıl boyunca iki ders saati yüzme dersleri
vardır.
• Çocuğunuzun sırt çantasını gereksiz eşyalarla doldurmamasına dikkat
ediniz. Lütfen okul çantasını onunla beraber toparlayın. Çocuğunuzun
bazı okul eşyalarını okulda bırakabilir.
• Okul müdürü Frau Alexandra Neugebauer ve yardımcısı Frau Nadja
Mahmoudi okulumuzu yönetmektedirler.
• Okul ve ebeveynler arasında hızlı bir iletişim için Sdui uygulamasını
kullanıyoruz. Tüm ebeveynlere uygulamaya giriş yapmak için isim ve şifre
veriyoruz. Bu uygulamanın içinde tüm önemli okul bilgilerinin ve kendi
sınıfınızdan dahili mesajlar alacaksınız.
• Sekreter ofisi pazartesiden cuma gününe kadar, saat 7:30'dan 9:00'ye ve
11:30’dan 13:00’ye kadar açıktır. Sekreter Frau Annemarie Scholz'e bu
süre içerisinde aşağıdaki telefon numarasından veya mail adresinden
ulaşabilirsiniz:
Telefon: 0212/2241550
Mail Postası: gs-klauberg@solingen.de

• Çocuğunuzun okul gününe iyi başlaması için onun yeterli uykuya ve
vücudunun dinlenmesine ihtiyacı vardır. Yatağa gitme saatleri özellikle
19:00 ve 20:00 arası uygun görülür.

T
• Çocuğunuz beden eğitimi dersi spor salonunda yapılır. Lütfen
çocuğunuzun yardım almadan kendi kendine soyunmasını ve giyinmesini
sağlayın. Ayakkabılarıda buna dahildir (ayakkabı bağcıklarını doğru
bağlaması ve tekrar açması gibi). Spor salonunda giyilen ayakkabıların
alt kısmı açık renkte olması mecburidir. Beden eğitimi dersi sırasında
takılar yasaktır ve uzun saçlar mutlaka örülmeli veya bağlanmalıdır.
• Her öğretim yılının başında sizlere uzun vadeli planlama verilecektir,
böylece sizin de elinizde genel bir bakışınız olur ve kendinize göre
planlama yapabilirsiniz. Tabi ki her zaman yeni tarihler eklenebilinir. Tüm
tarihler sitemizde mevcuttur.
• Birinci sınıfa başlayan çocukların mürekkepli kalem kullanmaları yasaktır,
sadece kurşun kalem kullanmalarına izin verilmiştir. Lütfen çocuğunuzun
kalem kutusundan kartuşları ve dolma kalemleri çıkarınız.
• Trainingsraum, okulun eğitim odasında, çocuklar anlaşmazlıkları
çözebilir ve hangi kural ihlalleri yaptığını öğrenebilir.

U
• Çocuğunuz okulda ve okul yolunda kazalara karşı sigortalıdır. Lütfen
herhangi bir kazada hemen sınıf öğretmenini ya da sekreteri arayınız.
Sigorta nedeni ile kaza hakkında rapor tutulması gerekmektedir.
• Taşınacaksanız eğer, lütfen en kısa sürede sekretere veya sınıf
öğretmenine yeni adresinizi bilgilendirin.

V
• Eğer çocuğunuzun öğretmeni hastalanırsa, onun yerine aynı branştan
gelen başka bir öğretmen ders akışını aynı şekilde devam ettirecektir.
Ders akışında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Eğer ders saatlerinde
değişiklik olursa, ailelere bir gün öncesinden haber verilecektir.
• Okul faaliyetleri, ayrıntıları ve katılımları: Rosenmontag (karnaval), çeşitli
spor yarışmaları, matematik olimpiyatları, spor festivali, her iki yılda bir

gerçekleşen okul festivali, bisiklet eğitimi, Noel kutlaması, proje haftası ve
sirk projesi.
• VERA kapsamlı öğrenme araştırma projesidir. Almanya´nın tüm
eyaletlerinde yürütülen, Almanca ve matematik derslerinden yapılan bir
devlet araştırma projesidir. Bu karşılaştırma çalışması branşların, branş
öğretici ve eğitici-psikolojik okulun ve derslerin gelişmesini sağlar.

W
• Değerli eşyaların kaybından bizler sorumlu değiliz, yani herhangi bir
kaybolma durumunda tazminat istenemez. Bu nedenle çocukların değerli
eşyalarını (takılarını, cep telefonlarını, oyun kartlarını, ...) evde bırakması
tavsiye edilir.
• Her sınıfta yürüyüş günleri, geziler, tiyatro ziyaretleri, öğretim kursları ve
buna benzer organizasyonlar düzenlenir.

X
• Bir U'ya hiçbir zaman X öncülük yapamaz.

Y
• Bahçede alaycı (Yaks) olmayı herkes aptalca karşılar.

Z
• Çocuğunuz ders yılının sonunda karnesini alır. Üçüncü öğretim yılından
itibaren ilk yarıyılda da karne dağıtılır. Birinci sınıflara karnede not
verilmez, sadece çocuğunuz hakkında bilgiler yazılır. Karne önemli bir
belgedir. Dikkatli bir şekilde muhafaza edilmesi gerekir. Tarafınızdan
imzalanmış orijinal karne size aittir, karnenin kopyası ise okulda
muhafaza edilir.

Städtische Grundschule Klauberg
Klauberger Straße 35
42651 Solingen
Tel.: 0212 / 224 1550
Faks: 0212 / 224 1552
Okul müdürü: Alexandra Neugebauer
Müdür yardımcısı: Nadja Mahmoudi
Mail Postası: gs-klauberg@solingen.de
Okul sosyal görevlisi: Saskia Wegner
Tel. 0162 / 540 4537
Mail Postası: saskia.wegner@ib.de
OGS & Betreuung (Rehberlik ve etüt)
Koordinatör OGS:
Katrin Fiebig
Tel.: 0157 / 808 804 64
Mail Postası: katrin.fiebig@internationaler-bund.de
Erdbeer-Gruppe (Çilek Grubu) (Tel. 0152 / 265 052 91):
Sarah Sonnenholz, yardımcısı: Charleen Röder
Apfel-Gruppe (Elma Grubu) (Tel. 0162 / 821 874 1):
Natalia Schiwolup, yardımcısı: Inna Boikov
Trauben-Gruppe (Üzüm Grubu) (Tel. 0157 / 808 804 64):
Katrin Fiebig, yardımcısı: Iris Göddertz
Kiwi-Gruppe (Kivi Grubu) (Tel. 0157 / 355 236 38)
Luisa Kraudi
Mango-Gruppe (Mango Grubu) (Tel. 0157 / 808 804 58):
Tanja DiNoto, yardımcısı: Nancy Thiel
Orangen-Gruppe (Portakal Grubu) (Tel. 0177 / 424 703 5)
Jola Burka, yardımcısı: Conny Laaser
Melonen-Gruppe (Kavun Grubu) (Tel. 0178 / 178 320 0)
Christine Oppermann
Ananas-Gruppe (Ananas Grubu) (Tel. 0177 / 378 549 5)
Ali Azdemir, yardımcısı: Rachel Rutkowski

