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Elterninformationen zur Schulschließung in der Kalenderwoche 16 
Okul kapanışı ile ilgili 16. Hafta veli bilgilendirmesi. 
 
 
 

13.Nisan 2020 
Sevgili Veliler, 
 
Güney Kore'de birkaç gün boyunca arka arkaya 100'den az yeni enfeksiyon olmuştur . Almanya'daki 
gelişmeler  de en azından bu yönde görünmektedir. Umudumuzu yitirmelim. 
 
Okul kapanışı ve uzaktan eğitim şimdi beşinci haftasında. Iş yükümlülüklerinizin ve ailenizin günlük 
bakımının yanı sıra birçoğunuz için önemli bir yük anlamına gelse de, başarılı  bir uzaktan eğitimi 
tasarlama görevinde GTS Fährstraße öğretmenlerini etkili bir şekilde desteklediniz. Bu vesileyle 
tekrar içten teşekkürlerimi ifade etmek istiyorum. 
 
Dört haftalık uzaktan eğitimden sonra, sınıf temsilcilerinize  uzaktan eğitimin durumu hakkında  
geri bildirim vermenizi tavsiye etmek isterim: 
Dört hafta sonra uzaktan eğitimde iyi giden şeyler nelerdir ve nelerin geliştirilmesi  ya da  
değiştirilmesi gerekiyor? 
Görev miktarı uygun mu? 
Farklılaştırılmış görevler çocuğunuzun başarı seviyesini karşılıyor mu? 
Sınıf  öğretmenleri ile çocuğunuz arasındaki iletişim ne kadar iyi? Ek olarak hangi iletişim biçimlerini 
arzu edersiniz? 
Görevlerin verildiği ders sayısı uygun mu? Web sayfasındaki görev biçimlerini kullanabiliyor 
musunuz? Web sayfasındaki hangi görev biçimlerini beğeniyorsunuz, hangilerini hiç 
kullanmıyorsunuz? 
 
Sınıf veli temsilciniz sınıf öğretmenleri aracılığıyla bana ilgili sınıf hakkında yazılı geri bildirim 
verebilir. Yönetim grubu, geri bildirimleri değerlendirecek, özetleyecek ve uzaktan öğrenmeyi 
sürekli iyileştirmek için sonuçları meslekdaşlarla tartışacaktır. Tabii ki sonuçlar hakkında size de bilgi 
vereceğiz. 
 
Okulun kapatıldığı zamanlarda da sizleri destekleyebilecek danışmanlık hizmetimize dikkatinizi 
çekmek istiyorum. Bayan Buxton, eğitim konularında tavsiyelerde bulunuyor. Bayan Buxton'a : 040 
42876 29 25  numaralı telefondan  mesaj bırakabilirsiniz. En kısa sürede sizinle iletişime geçecektir. 
 
Mevcut durum göz önüne alınarak, 2020/21 öğretim yılında Tam Gün etkinlikleri katılımına ilişkin 
kayıt süresi 23 Haziran 2020'ye kadar uzatılacaktır. Başvurularınızı posta yoluyla gönderebilir veya 



doğrudan eski binadaki posta kutusuna atabilirsiniz. 
Posta kutusu   cadde tarafındaki alçak bina uzantısının cam kapısının yanındadır. 
 
Öğle yemeği için hesap işlemleri aynı önceki yıllarda olduğu gibi olacaktır. Yemek yenilen günler 
öğretim yılının sonunda  hesaplanacak - "korona günleri" elbette hesaba dahil edilmeyecektir. Mart 
ayı tahsilatı süre çok  kısa olduğu için durdurulamadı, Nisan ayında elbette bir tahsilat 
yapılmayacaktır. 
 
Geçen hafta, keçi ağılındaki acil bakım içme suyu temini sıcak mevsime göre  ayarlandı. 
 
2020/21 yılları icin yapılacak  geçici dersliklerin yerleri belirlenmiştir: Bu derslikler kafeteryanın yan 
tarafındaki asfalt üzerine yerleştirilecektir. Buna karşılık, C ve D Pavilyonları yıkılarak bu açık alan 
„Oase“ ye  eklenip,Tam Gün için yeni hareket alanı oluşturulacaktır. 
Planlanan beş şubeli  sınıflar için  yeni iki sahalı spor salonu, yeni  yemekhane  ve ilave sınıfların 
yapımına yönelik  ilk tasarımların geliştirilmesi için mimarlar tarafindan okul bahcesinde    bir 
inceleme yapıldı. Veli kuruluşları elbette bu süreç hakkında sürekli olarak bilgilendirilecek  ve 
katılımaları istenecektir. 
 
Corona kısıtlamalarına rağmen size ve çocuklarınıza güzel bir bahar diliyorum. 
 
En iyi dileklerimle 
 
Jochen Grob 
 
 

 


