
 

 

 

 

 

Ganztagsschule Fährstraße · Fährstraße 90 · 21107 Hamburg · Tel: 040 / 42 876 29-0 

ganztagsschule-faehrstrasse@bsb.hamburg.de · www.schulefaehrstrasse.hamburg.de 
 

 

 

 

Elterninformationen zur Schulschließung in der Kalenderwoche 18 

Okul kapanışı ile ilgili 18. Hafta veli bilgilendirmesi. 

 
 

27. Nisan 2020 
Sayın Veliler, 
 
bunu asla hayal edemezdik, ama şimdi okulun  kapanışının yedinci haftasına giriyoruz. Bununla 
birlikte, çocuklarınız için öğrenme desteğindeki çabalarınız sonuç verdi. Kamu yaşamındaki 
kısıtlamalar gevşetildi ve gelecek Pazartesi gününden  itibaren okullar yeniden açılacarak bazı 
sınıflarda öğretim başlayacak. 
 
Bu arada, Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu , okulun kapanması ile ilgili tüm gelişmeleri haftalık 
olarak bir video bağlantısıyla görüşecektir. 
 
4 Mayıs'ta okul açılışı ile ilgili olarak öngörülen  önlemleri ve süreçleri size açıklamak istiyorum. 
Okul sadece dördüncü sınıfılar için  açılacak , okul öncesi ile 1. 2. ve 3. sınıflara ise  uzaktan 
öğrenme çerçevesinde  ders verilmeye devam edilecek. Öğretim ve enfeksiyon kontrolü konusunda 
deneyim kazanmamız gerekiyor. 
 
4 Mayıs'tan itibaren okulda öğretim, uzaktan öğretim ve acil bakım hizmetlerini paralel olarak 
sunacağız. Acil bakım için en fazla 5 öğrenciden oluşan grup büyüklüğü öngörülmektedir. Bazı 
öğretmenler 1-3. sınıflarda uzaktan eğitimi organize edecekler  ve okuldaki uzmanlık derslerini de   
verecekler.  Kronik  hastalıkları olan  veya 60 yaş üzerinde  olan eğitim personeli  sınıf ve acil 
bakımda görevlendirilemezler. Bu önkoşullar gereği, çocuğunuz okulda beklenenden başka  
öğretmenlerle  buluşabilir. Tabii ki, görevlendirilen  tüm öğretmenler öğrenme gruplarını tanıyorlar 
ve uzmanlık dersleri veriyorlar. 
 
BSB'nin enfeksiyon koruması konusundaki mevcut taleplerini karşılamak için GTS Fährstraße' de , 
dördüncü sınıflara  A ve B olarak iki  öğrenme grubu halinde  öğretim verilecektir. Bu amaçla, 
dersler bir blok modeline göre okul derslerine ve uzaktan öğrenmeye  ayrılacak. Bir gruba Pazartesi 
/ Salı günleri,  diğer gruba Perşembe / Cuma günleri okulda ders verilecek. Gruplar iki haftada bir  
Çarşamba günü değiştirilecektir. Evde kalan çocuklara, son  haftalardaki gibi uzaktan öğretim 
yoluyla öğretim verilecek. 
 
Dördüncü sınıfın ebeveynleri, hafta boyunca çocuklarının  hangi gruba atandığı hakkında sınıf 
öğretmenleri aracılığıyla bilgi alacak ve 24 Haziran'a kadar ders günleri için bir program alacaklar. 
Dördüncü sınıflara  Haziran ayı başlarında tam ders uygulanacak olursa , bu sadece ebeveynler için 



işleri kolaylaştırır. Bu modelle, dördüncü sınıfın ebeveynleri, önümüzdeki birkaç hafta boyunca 
uzaktan eğitimdeki rehhberlik ve işlerini  güvenilir bir şekilde planlayabilecekler. 
 
Sınıflarda, tüm öğrenciler masada tek olarak ,sabit bir yerde ayrı ayrı oturacaklar, maalesef oturma 
dairesi  ve hareketli sınıftan vazgeçilmesi gerekiyor. Dezenfektan dağıtıcılar tüm sınıfların girişine  
kurulacak ve her  dersin başında ve her tenffüsten   sonra tüm öğrenciler ve öğretmenler ellerini 
dezenfekte edecektir. Öğretmenler için, öğrencilerle birebir görüşmeler yapabilmek için masaya 
tükürük koruma cihazı takılacak. Merdiven boşluğunda yürüme yerleri işaretlenecek , tuvaletlerin 
kullanımı için kurallar olacak. 
Teneffüs  süreleri öğle yemeğinde olduğu gibi  iki öğrenme grubu için ayrı ayrı zamanlarda    
düzenlenecek. Kafeteryada tesislerin izin verdiği ölçüde öğrencilerin  karşılaşması önlenecek, 
öğrenciler girerken ve ayrılırken birbirlerinin yanından  geçmeyecekler. Yemekhanenin  masalarına 
da tükürük koruyucusu takılmıştır. Salıncak, zemin trampolini  ve döner disk gibi oyun ekipmanları  
öğrenciler tarafından sadece bireysel olarak kullanılabilir. 
Okul tesislerindeki insan sayısını az tutmak için, ebeveynlere çocuklarını okul tesislerine ve binalara 
kadar  eşlik etmeleri maalesef yasaktır. Dördüncü sınıflar ilk hafta öğretmenleri tarafından okul 
bahçesinde   karşılanacaklar. 
 
Ebeveynler için Okul Ofisine erişim elbette öğleden önce mümkün olacaktır, lütfen mesafe 
kurallarına ve dezenfeksiyon düzenlemelerine dikkat ediniz. 
 
Ancak, bu teknik önlemlerin yanı sıra , okuldaki tüm insanların bireysel davranışlarının başarılı 
enfeksiyon kontrolünün anahtarı olduğuna kesinlikle inanıyorum: 
 
- Ellerinizi düzenli olarak dezenfekte edin veya yıkayın. 
- Öksürürken veya hapşırırken dirseğin iç tarafını kullanın. 
- Yüzünüze  dokunmayın ! 
- Vücut temasında  bullunmayın ! 
- Mümkün olan her yerde 1,5 m mesafe bırakın. 
 
Son olarak, bu önlemlerin neden hepimiz tarafından takip edilmesi gerektiğini hatırlatmaya devam 
etmek gerekiyor gibi görünüyor. Ebeveynlerimizi ve büyükanne ve büyükbabalarımızı, 
akrabalarımızı ve daha önce hastalığı olan kişileri aşı bulunana kadar ciddi veya ölümcül bir 
hastalıktan korumak istiyoruz. 
 
Uzaktan eğitim konusundaki fedakarlığınız  için bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Sürekli ve 
kararlı desteğinizle, uzun bir okul kapanışı döneminde bile öğrencilerimize gerekli öğretim içeriğini 
sağlamak mümkündür. 
 
Size ve ailelerinize okulun kapanışının yedinci haftasında en iyi dileklerimi sunuyorum. 
Sağlıklı kalın. 
 
 
Selamlarımla 
 
Jochen Grob 

 


