Açık Tam Gün Okulu (OGS):
Açık Tam Gün Okulu (OGS) ders bittikten
sonra bakıma ihtiyaç duyan tüm çocuklara
yöneliktir.

A'dan Z'ye
Ebeveyn Bilgileri
A
Adres ve iletişim bilgileri:
GGS Mülheimer Freiheit
Mülheimer Freiheit 99
51063 Köln
Telefon: 0221 4920108-0
Fax: 0221 4920108-19
www.ggs-muelheimerfreiheit.de
112495@schule.nrw.de
Sekreterlik:
Bayan Schmitz
Çalışma saatleri:
Hafta içi her gün 8.00 – 13.00 saatleri arası
Okul müdiresi:
Cornelia Rathke
0221 4920108-10
cornelia.rathke@stadt-koeln.de

Aşırı sıcak hava nedeniyle okulun tatil
edilmesi:
Isı 30° dereceyi aştığı taktirde dersi saat
11.00’de bitireceğiz. Tüm öğrenciler bu saatten
sonra alınabilinirler, ancak saat 12.00’ye kadar
öğretmenlerin denetimi altında da kalabilirler.
(İstisna:
Yüzme
dersi
11.45’e
kadar
yapılacaktır.)
Açık Tam Gün Okulu (OGS) programına
katılan
çocuklar,
alışılagelmiş
alınma
zamanına
kadar
burada
kalabilirler.
Çocuğunuzun kendi başına eve gitmesini
isterseniz, öğretmenlerinize lütfen yazılı olarak
ilgili günü haber veriniz.

Açık Tam Gün Okulundan (OGS)
sorumlu kuruluş:
Netzwerk e.V.
Longericher Str.136
50739 Köln
Tel.: 0221 888 996-0
www.net-sozial.de
Genel çalışma ve program saatleri, her gün
saat 12.00 - 16.00 arasındadır.
Buna ek olarak, saat 7.30 - 8.00 arası sabah
bakım hizmeti ve saat 16.00 – 16.30 arası geç
bakım hizmeti (hizmetten yararlanmak için
işverenden
bir
belge
getirmelisiniz)
sunulmaktadır. Okul ve Açık Tam Gün
Okulunun (OGS) çalışmalarında işbirliğine
gidilmesi sonucunda, grup başkanları ve sınıf
öğretmenleri öğleden önce haftada iki ila dört
saat
arasında
birlikte
çalışmaktadırlar.
Çocuklarınızı, saat 15.00'te veya 16.00'da
okuldan alabilirsiniz.
Açık Tam Gün Okulu (OGS) çocuklara  öğle
yemeği vermektedir.
Saat 14.15 ila 15.00 arası gerçekleşen etüt
zamanında çocuklar, örneğin haftalık çalışma
planlarına uygun çalışabilirler. Açık Tam Gün
Okulu (OGS) – çalışanları ve öğretmenler,
çocukların ödevleri kavramalarına ve kendi
başlarına çalışabilmelerine yardımcı olurlar.
Bunun dışında, çocuklar
boş zamanlarında değişik
etkinliklere
(AG)
ve
projelere
katılabilirler.
Çocuklar, etkinlikleri kendi
istekleri doğrultusunda bir
ders yılı için seçerler.
Tatil programları yakın çevredeki gezileri, özel
spor ve oyun faaliyetlerini, sıra dışı projeleri,
yaratıcı sanat etkinliklerini ve daha fazlasını
kapsamaktadır. Grup başkanlarının özel
görüşme saatleri vardır. Bunu ilk veli
toplantısında öğrenebilirsiniz.
Açık Tam Gün Okulu (OGS) yönetimi ile
görüşmek için telefonla randevu alabilirsiniz:
Büro: Düsseldorfer Straße 9
Çalışma saatleri: saat 8.00 - 16.00 arası
Dabrowka Kolodziejski, Tel.: 96425-13
Daha fazla bilgiyi Açık Tam Gün Okulu (OGS)
internet ana sayfasında bulabilirsiniz:
www.ogs-rheinschule.de
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Bilgisayar:

İletişim hizmetlerinin ve sosyal medya platformlarının kullanımı ilkokul çocukları için
uygun değildir.
 Medya kullanımı

Tüm sınıflar ve bitişik odalar, bir veya iki
bilgisayarla donatılmış olup internet ağına
bağlanmıştır.

Ç

B

Bina görevlisi:
Kırmızı Bina için: Bina görevlisi Bayan Dahm`a
4920108-14
telefon
numarasından
ulaşabilirsiniz. Sarı Bina ve Mavi Salon için:
Bina görevlisi Bay Lütz'e 355336914 telefon
numarasından ulaşılabilirsiniz.

Bireysel öğrenme:
Öğrencilerimiz, son derece farklı özelliklere
sahip olup, dolayısıyla semtimizin bir
yansımasıdır. Bu farklılığın, çeşitli pedagojik ve
yapısal önlemlerle üstesinden geliyoruz.
Bunlara, her şeyden önce karma sınıflar,
bireysel haftalık planlar, küçük teşvik grupları,
öğrenme stüdyosu, masa gruplarında ortak
öğrenme ve benzerlerini sayılabilir. Özellikle,
özel teşviğe ihtiyacı olan çocuklar için, özel
ihtiyaçların formüle edildiği ayrıntılı teşvik
planları düzenli olarak hazırlanmaktadır.

Birlikte öğrenme:
Kaynaştırma eğitim ve öğretimi veren bir okul
olarak amacımız çocukların kişisel gelişim
farklılıklarından bağımsız olarak birlikte ders
yapabilmektir. Beş özel eğitim öğretmenimiz ve
sınıf öğretmenlerimizin oluşturduğu uzman
ekiplerde birlikte çalışarak bunun üstesinden
geliyoruz.

Bitler:
Çocuğunuza bit teşhisi konulduğunda, lütfen
hemen bize bildirin. Bitlerden arındırıldığı tespit
edilene kadar çocuğunuz evde kalacaktır.

C
Cep telefonu:
Mümkünse, çocuğunuza okula
götürmek
üzere
bir
cep
telefonu vermekten lütfen
kaçının.
Kesinlikle
gerekliyse, cep telefonu
okul
süresince
okul
çantasında kapalı tutulmalı ve okul alanında
çıkarılmamalıdır. Aksi takdirde, cep telefonu
alınır ve sekreterlikte anne baba-lara geri iade
edilir. Aynı şey akıllı saatler için de geçerlidir.

Çalışma malzemeleri:
Kişisel çalışma malzemeleri olmadan, örneğin:
Kurşun kalem, silgi veya renkli kalemler ... gibi,
öğrencinin kendi başına çalışması mümkün
değildir. Çocuklar, çalışma malzemeleri için
sorumluluk
almayı
ve
okul
çantalarında
düzenli
tutmayı
öğrenmelidir. Lütfen, bu konuda
çocuğunuza yardımcı olunuz. Eksik
malzemeler çocuğunuzun haftalık
program
defterine not edilir,
böylece
eksikleri
tamamlayabilirsiniz. Her ders yılı
başında, sınıf öğretmenleri sizi
temel ders araç gereçleri konusunda
bilgilendirecektir.

Çocukların
getirilmesi:

okuldan

alınması

ve

„Kendi kendine çalışma" okulumuzda teşvik
ettiğimiz bir hedeftir. Bu aynı zamanda
çocukların anne babaları olmadan da okulda
kendi başlarına hareket edebileceği ve hareket
etmesi gerektiği anlamına gelir. Çocuklarınıza
okul yolunda eşlik etmek istiyorsanız, lütfen
verilen önerileri dikkate alınız: Güvenlik
nedeniyle, çocuklarınızı sadece okul kapısına
(Mülheimer Freiheit 99) veya sokaktaki giriş
kapısına (Düsseldorfer Str. 9) kadar getiriniz ve
dersten veya Açık Tam Gün Okulundan (OGS)
sonra tekrar oradan alınız. Ayrıca, yan sokak
ve
girişlerden,
Rheingymnasium'un
otoparkından, Kırmızı Bina‘nın yanındaki
Uferstraße'deki
otoparktan
çocukların
girmesine,
getirilmesine ve alınmasına
güvenlik nedeniyle izin verilmemektedir.
 Okul yolu

D
Değişken tatil günleri:
Resmi tatil günleri dışında okulun, „Güllü
Pazartesi” („Rosenmontag“) gününün yanı sıra,
daha fazla değişken tatil günleri kullanma
hakkı var. Bunları internet ana sayfamızın 
Terminler
(„Termine”)
başlığı
altında
bulabilirsiniz.
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Derslere başlama saati:

Ebeveyn klasörü:

Derslere genelde sabah saat 8.15'de başlanır.
Lütfen çocuğunuzu, saat 8.00 ile 8.15 arasında
sınıfına gecikmeden gelecek şekilde okula
gönderiniz. Saat 8.00'den önce okulda nöbetçi
öğretmen yoktur. Yalnız Açık Tam Gün
Okulunun (OGS)
sabah bakım hizmetine
kayıtlı olan çocuklar saat 8.00'den önce okula
gelebilirler.

Sarı renkli ebeveyn klasörü, okul / Açık Tam
Gün Okulu (OGS) ve ebeveynler arasındaki
iletişim için kullanılır. Tüm önemli bildiriler ve
mektuplar bu klasöre konur. Lütfen, her gün
içine bir göz atınız ve daha önce okuduklarınızı
çıkartınız.

Din dersi:
Okulumuzda Katolik ve Protestan Din Dersleri
verilmektedir.

E

Enfeksiyondan korunma / aşılama:
Bazı hastalıklar için (örneğin: kızamık /
suçiçeği)
özel
düzenlemeler
uygulanır:
Bağışıklığı olmayan çocukların geçici olarak
okula gitmelerine izin verilmez. (suçiçeği: 16
gün, kızamık 4 hafta) Aşı defteri veya
doktordan alınan rapor geçerli kanıttır. Acil bir
durumda ebeveyn mektubu aracılığıyla daha
ayrıntılı bilgi veriyoruz.

Ebeveyn işbirliği:
Ebeveynler, geleneksel kutlamalarımızda (yaz
şenliği, karnaval, St. Martin, sınıf kutlamaları,
vb.) okulumuza yardımcı olurlar. Ayrıca okul
yardımlaşma derneğinde çalışır, sınıfların ve
okul alanlarının temizliğine ve onarılmasına
yardımcı olurlar.

Ebeveyn Kafe:
Cuma günleri, saat 8.15 – 10.00 arası, Okul
Sosyal Hizmet Uzmanı‘mız Bayan Pinke,
yemekhanede
Ebeveyn
Kafe
etkinliği
düzenliyor. Okul, çocuklar ve farklı konularda
burada görüş alışverişinde bulunma fırsatınız
olacak. Katılımınız, bizleri sevindirir!

Ebeveyn katılımı:
Ebeveynler, önemli okul kararlarında etkin rol
alırlar:
- Sınıf Aile Birliği:
Bir sınıfın tüm ebeveynleri sınıf aile birliği
oluşturur. Sınıf Aile Birliği  ilk toplantısında
bir başkan ve temsilcisini seçer. Sınıf aile
birliği, ebeveynler ve öğretmenler arasında
işbirliğini sağlar.
- Okul Aile Birliği
Sınıf aile birliği temsilcileri, okul aile birliğini
oluşturur. Okul aile birliği, okulun veli yönetim
kurulunu seçer. Okul aile birliği, okulun öğretim
ve eğitim çalışmalarının şekillenmesinde etkin
rol oynar.
Okuldaki tüm önemli konularda tavsiyelerde
bulunur.
Ebeveynler,
ayrıca
Okul
Yönetim
Kurulu`nda,  Okul Yönetim Grubu`nda ve
çeşitli komisyonlarda temsil edilmektedir.

Ev ödevi:
Okulumuz, sabah ve öğleden sonra, ödevlerin
not edildiği haftalık bir planla çalışır. Okulda,
yarım gün kalan çocuklar, her gün öğleden
sonra bu plana uygun bir ödev yapar.
Açık Tam Gün Okulu (OGS)
çocukları,
öğrenme süresi boyunca bu plan üzerinden
çalışırlar.
 Haftalık plan.
Bu süre, 1. ve 2. sınıflarda günde yaklaşık 30
dakika, 3. ve 4. sınıflarda yaklaşık bir saat
hesaplanmalıdır.
Birinci sınıflar ikinci yarıyıldan itibaren günlük
ev ödevi almaya başlarlar.

Ev terlikleri:
Her sınıfta üzerine oturmak için bir halı
bulunduğundan,
çocuklar
okulda
bırakabilecekleri ev terliklerini giyerler.

G
Görüşme saatleri:
Sınıf öğretmenleri, size ilk veli toplantısında
kendilerine
ne
zaman
ve
nasıl
ulaşılabileceğinizi söyleyeceklerdir. Görüşme
ihtiyacınızı bildirmek için, ayrıca haftalık planlar
üzerinden
geri
bildirim
formunu
kullanabilirsiniz.
Okul yönetimi ve sekreterliğin çalışma
saatlerini internet ana sayfasında  "İletişim"
(„Kontakte“) kısmında bulabilirsiniz.
Açık Tam Gün Okulunun (OGS) çalışma
saatlerini  Açık Tam Gün Okulu (OGS)
başlığı altında veya OGS - internet ana
sayfasında  ”İletişim" („Kontakte“) kısmında
bulabilirsiniz
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H
Haftalık ders çizelgesi:
Haftalık ders çizelgeleri, her yarıyıl başında
düzenlenir ve bildirilir. Vekillik sebebiyle oluşan
değişimler, çocuklar aracılığıyla anne babalara
bildirilir.
Öğleden önce dersler üç bloğa ayrılmıştır.
Aralarında  teneffüsler vardır. Branş dersleri,
haftalık ders çizelgesinde belirtilmemiştir. Sınıf
öğretmenleri, pedagojik kriterlere göre dersleri
düzenlemektedirler.

Haftalık çalışma planı:
Hafta içinde, çocuklar kendi başlarına
çalışmaları gereken haftalık çalışma planlarını
alırlar. Çocuklar, haftalık okul ders saatlerinden
beş ders saatinde ve öğleden sonraki çalışma
saatlerinden dört ders saatinde bu plan üzerine
çalışırlar (okulda yarım gün kalan çocuklar
bunu ev ödevi olarak yaparlar). Tüm ders yılı
için haftalık çalışma planları bir kitapta toplanır
ve ders yılının başında çocuklara teslim edilir.
Öğretmenlerin çocuğunuzun haftalık planında
yaptığı çalışmalar hakkındaki geri bildirimleri
yine bu kitap üzerinden yapılır.

seçimi
konusunu
görüşme
imkanınız
bulunmaktadır. Okul, ayrıca yılın ikinci
yarısında bu konuya ilişkin bir bilgilendirme
toplantısı yapar.

İngilizce dersi:
2009 yılından bu yana tüm birinci sınıf
öğrencileri
İngilizce
öğreniyor.
Haftada iki saat İngilizce dersi
yapılır. İngilizce dersleri özellikle
temel dilsel araçlar edindirmeyi
ve
somut
durumlarda
öğrencilerin kullanabileceği
iletişim
becerileri
kazandırmayı
amaçlamaktadır.

İnternet sitesi:
Okulun resmi internet sitesini şu adreste bulabilirsiniz:
www.ggs-muelheimerfreiheit.de
Burada okul hakkında genel bilgilerin yanı sıra
güncel bilgi ve terminleri de bulabilirsiniz.
Açık Tam Gün Okulu (OGS) ile ilgili bilgileri şu
adreste bulabilirsiniz: www.ogs-rheinschule.de

İzin başvurusu:
Hastalık bildirimi:
Hastalık
gibi
ani
okula
gidememe
durumlarında: Lütfen, sabah erkenden okula
telefon açıp mazeretinizi bildiriniz! Aksi
takdirde endişeleniyoruz!
Lütfen, daha sonra yazılı olarak mazeretini
bildiriniz.
Mazeretsiz
devamsızlıklar
ve
gecikmeler
çocuğunuzun
karnesine
yazılacaktır.

İ
İbadet:
Katolik okul ibadeti, her salı günü sabah saat
8.15'den 9.00'a kadar, Clemenskirche'de
yapılır. Çocuklar, sabah saat 8.05'te iki binanın
önceden belirlenen buluşma noktalarında
buluşurlar.

İlkokul sonrası okul önerisi:
Dördüncü sınıftan sonra çocuklar, orta kısmı
olan bir okul türüne devam
ederler. Mülheim, tüm
farklı
okul
türlerini
barındırmaktadır.
Dördüncü sınıfın ilk
yarısında,
sınıf
öğretmeniyle okul türü

Eğer çocuğunuzun okula gidemeyeceğini daha
önceden biliyorsanız. Örneğin
• dini veya aile kutlamaları
• önemli doktor terminleri
• derneğin özel etkinlikleri, ... gibi durumlarda
 Sınıf öğretmeninizden yazılı olarak
önceden izin isteyiniz.
 Bu
konuda
okul
yönetimi
tatil
günlerinden iki gün önce veya sonra
karar verir.

K
Kahvaltı:
Sağlıklı beslenme, çocuklarımızın bütün gün
formda ve üretken olmaları için önemlidir.
Lütfen, çocuklarınızın yanına sağlıklı bir
kahvaltı verdiğinizden emin olunuz.
Örneğin:
- peynirli veya - salamlı
ekmek arası yada küçük
ekmekler (tercihen tam –
veya çok tahıllı)
- biber, salatalık, havuç
gibi çiğ gıdalar
- her türlü meyve … olabilir.
- İçecekler: su, meyve ve maden suyu karışımı
içecek
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Karma sınıflar:

Kutlamalar:

Aynı yaşa rağmen, tek sınıf seviyesindeki
çocukların farklı gelişim seviyeleri vardır. Bunu,
karma sınıflarda yapılan dersle karşılamaya
çalışıyoruz. Çocukların, sınıfları ve sınıf
öğretmenlerini düzenli olarak değiştirmek
zorunda kalmamaları için yükselen temel
gruplara ders veriyoruz. 1/2 sınıfı ertesi yıl 2/3,
ardından 3/4, en sonunda 4/1 kombinasyonu
olur.

Kutlama etkinlikleri, okul hayatımızın önemli bir
parçasıdır. Aylık kutlamalarımız yıl boyunca
düzenli olarak yapılır. Birçok sınıftan oluşan bir
kutlama grubu oluşturulur ve derste yapılan
çalışmaların sonuçları sunulur. Ebeveynler
olarak
çocuğunuzun
sunumlarını
izleyebilirsiniz.

Karnaval:
Karnaval, sınıflarda ve koridorlarda geleneksel
kadınlar karnavalında ("Weiberfastnacht") saat
9.00‘dan 11.11'e kadar etkin
bir şekilde kutlanmaktadır.
Rheinschule,
tüm
çocukların
ve
anne
babaların içtenlikle davet
edildiği, Mülheim'de Salı
günü gerçekleşen karnaval
geçit törenine geleneksel olarak bir grubuyla
katılıyor.

Karneler:
Sayılarla ifade edilen değerlendirmeler (veya
notlar) yalnız 4. sınıf karnelerinde yer
almaktadır. Çocuklar, birinci sınıftan üçüncü
sınıfa kadar kodlamalı gelişim karneleri
almaktadırlar. Bu karnelerde beklentiler ve
öğrencilerin bu beklentileri hangi düzeyde
gerçekleştirdikleri belirtilmiştir. Üçüncü sınıfın
ikinci yarısından itibaren ek olarak not
verilmektedir.

Kayıp eşya:
Kayıp eşyalar, Kırmızı ve Sarı Bina‘larda
toplanır. Kırmızı Bina’nın kayıp eşya kutusu,
Safari Bina‘sının girişinde bulunur. Bina
görevlisi
aracılığıyla
kayıp
eşyalara
ulaşabilirsiniz. Sarı Bina‘nın kayıp eşya kutusu
bodrum katında bulunmaktadır. Lütfen bu
konuda bizimle görüşün. Veliler tarafından
alınmayan eşyalar (sonbahar / yılbaşı /
Paskalya / yaz) tatillerinde ya atılır ya da
yardım kuruluşlarına bağışlanır.

Kitap parası:
12,— € tutarındaki sizin payınıza düşen kitap
parası, yaz tatillinden önce
sınıf
öğretmenine
nakit
olarak ödenir. Bununla ilgili
yazılı
bilgi
verilecektir.
İşsizlik parası alanlar katkı
payından muaftırlar.

Köken Dili Dersi:
Okulumuzda Türkçe Köken Dili Dersi
sunuyoruz. Dersler öğleden sonra, öğle
yemeğinin ardından yapılmaktadır.  Öğle
yemeği
Ayrıntıları, veli bilgilendirme toplantısında
alabilirsiniz. Diğer diller için Köken Dili Dersi,
diğer ilkokullarda verilir.
Daha fazla bilgi için  sekreterliğe danışın.

M
Medya kullanımı:
İlkokul çocuklarına mesajlaşma hizmetleri
sunulmasına okul olarak kesinlikle karşıyız.
Mesajlaşma hizmetleri kullanımının sınıf
atmosferi üzerinde zamanla olumsuz etki
yaptığına dair tecrübe edindik. Genel Veri
Koruma Yönetmeliği'ne göre, birçok hizmetin
kullanımına sadece 13 veya 16 yaşından
itibaren izin verilmektedir ve bu nedenle ilkokul
öğrencilerimiz için yasaklanmıştır. 0 veya 6 yaş
kısıtlamasının üzerindeki film ve bilgisayar
oyunlarının da öğrencilerimiz tarafından
kullanılmasına izin verilmemektedir.

N
Notlar: Sayılarla not verme, ancak 3. sınıfın
2. yarıyılından itibaren başlamaktadır.
 Karneler

O
Okul Aile Birliği:  Ebeveyn katılımı
Okul alanına giriş:
 Çocukların alınması ve getirilmesi

Okula başlama günü:
Birinci sınıfların okula başlama günü yaz
tatilinden sonraki okulun ikinci gününe denk
gelir. Kesin tarih yazılı olarak bildirilecektir.
Bunun öncesinde, çocuklar yeni sınıf
arkadaşları, yeni sınıf öğretmeni ve Açık Tam
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Gün
Okulu
(OGS)
eğitimcileri
ile
tanışacaklardır. Bununla ilgili okula yazılı
olarak davet edileceksiniz.

Okul kadın polisi:
Mülheim Polis Karakolu, çocuklara kendisini
tanıtan ve düzenli olarak okulumuzu ziyaret
eden bir irtibat polisi göndermektedir. Polis
memurunun
iletişim
bilgilerini
okuldan
edinebilirsiniz.

Okula kayıt:
Yeni ders yılı için okula kayıtlar sonbahar
tatilinden sonra yapılacaktır. Kesin tarihi
internet ana sayfamızdan veya anaokullarında
bulunan tanıtım broşürlerinden edinebilirsiniz.

Okul kuralları:
1. Güler yüzlü ve kibarım.
2. Saygılıyım
ve
diğer
insanların
haklarına dikkat ederim.
3. Yardım severim ve yardım çağırırım.
4. Kimsenin canını yakmam.
5. Başkalarının malını korurum.

Okul sosyal hizmet uzmanı:
Bayan Melanie Pinke, okulumuzun sosyal
hizmet uzmanıdır. Aileler ve okul arasındaki
iletişimi sağlar, ihtiyaç halinde çocuklara, anne
babalara danışmanlık yapar ve onlara yardım
eder.
Onun dışında özel öğrenci grupları ile çalışır ve
 Ebeveyn Kafe etkinliği düzenler.
Telefon: 4920108-20

Okul Yardımlaşma Derneği:
Okul yardımlaşma derneği, yapılan okul
etkinliklerini, ders araç gereçlerinin alımını,
özellikle teneffüslerde kullanmaya sunulan
oyun malzemelerinin teminatını, okul bahçesini
güzelleştirme çalışmalarını, projeleri ve okul
gezilerini parasal yönden destekler. Resmi
kaynakların olmadığı her durumda devreye
girer. Dernek; üyelik aidatları, bağışlar,
sponsorluk, şenlik ve kutlama gelirleri ile
finanse edilmektedir. Herkes yıllık 12 € veya
daha fazla bir ücretle üye olabilir. Üyelik
beyanlarını
 internet ana sayfamızda
bulabilirsiniz.

başarabilirler. Ancak bu yolu daha önce anne
babalarıyla
birlikte
alıştırmış
olmaları
gerekmektedir. Lütfen, çocuğunuzu araba ile
getirip götürmekten kaçınınız. Her iki (Kırmızı
ve Sarı) Bina’da diğer çocukları tehlikeye
atmadan durmanın bir yolu yoktur. Lütfen
geçerli trafik kurallarına dikkat ediniz. Daha
fazla bilgi ve tavsiyeyi ilk veli toplantısında
alacaksınız.

Okul Yönetim Kurulu:
Okul yönetim kurulu, okulun en üst organıdır.
Tüm önemli kararlar burada alınmaktadır.
Müdürün yanı sıra, altı öğretmen ve altı veli
temsilcisinden oluşmaktadır.

Okul Yönlendirme Kurulu:
Okul yönlendirme kurulu, öğretmenler ve veli
temsilcilerinden oluşmaktadır. Bu kurul düzenli
olarak toplanır, derslerin ve okulun gelişim
sürecini takip eder, önerilerde bulunur ve
bunların uygulanmasında katkı sağlar.

Ö
Öğle yemeği:
Açık Tam Gün Okulu (OGS) dahilinde,
çocuklara her gün mutfağımızda taze pişirilen
sıcak
yemek verilmektedir. Mülheimer
Freiheit'teki
yemekhanede,
Düsseldorfer
Straße'deki Inselbar ve Arche odalarında
çocuklar üç vardiyada yemek yemektedirler.
Yemek saatleri çocukların yaşına ve haftalık
ders çizelgesine göre değişmektedir.

Öğrenci katılımı:
Çocuklar, okuldaki kararlara katılabilir ve
böylece sorumluluk alabilirler. Her hafta sınıfta,
sorunları görüşmek ve çözüm önerileri sunmak
üzere sınıf konseyi toplanır. Sınıf konseyi,
sınıf başkanı ve başkan yardımcısını seçer.
Sınıf temsilcileri ayda bir defa okul müdürü ve
bir rehber öğretmenle toplanıp sınıf konseyinde
aldıkları kararları okul genelinde anlatma
imkanı bulurlar. Öğrenciler, bunların dışında
sınıfta ve okulda başka sorumluluk ve görevler
alırlar.

S
Sekreterlik:

Okul yolu:
İlkokul öğrencileri okula birkaç hafta sonra tek
başlarına veya grup halinde gelebilmeyi

Sekreterlik, Bayan Schmitz ile iyi bir kadroya
sahiptir. Çalışma saatlerini adres başlığı altında bulabilirsiniz:
 „Adres“ („Adresse“)
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Sınavlar:
1. ve 2. sınıflarda öğrenim seviye kontrolleri
yapılır, fakat notla değerlendirilen yazılı
sınavlar yazılmaz. Rheinschule'de, 3. sınıfın
ikinci yarısından itibaren Almanca, Matematik
ve İngilizce derslerinde yazılı sınavlar yazılır ve
not verilir.

Sınıf Aile Birliği:  Ebeveyn işbirliği
Sınıf başkanı:  Öğrenci katılımı
Sınıf geçme:

Ş
Şikayetler:
Elbette her zaman anlaşmazlıklar veya şikayet
nedenleri olacaktır. Okul müdürüne /
müdiresine gitmeden önce, bunu ilgili
öğretmenle / diğer çalışanlarla görüşüp
çözmeye çalışın.

T
Takım:

1. ve 2. sınıflar okula başlama evresini
oluşturmaktadır. Sınıf kurulu, ikinci sınıfın
sonunda
toplanarak
anne-babanın
da
görüşünü alıp çocuğun 3. sınıfa geçme veya
okula başlama evresinde bir yıl daha kalma
kararını danışarak alır. Üçten dördüncü sınıfa
ve dörtten beşinci sınıfa geçme genel bir
ilkemizdir. Sınıf tekrarı ender olarak yalnız
özel durumlarda yapılır.

Aynı birleşik sınıf kombinasyonuna sahip iki
sınıf bir takım oluşturmaktadır. Genel olarak, iki
sınıf öğretmeni, bir özel eğitim öğretmeni ve
Açık Tam Gün Okulu (OGS) - çalışanları bu
takımda birlikte görev yapar, haftalık ders
çizelgelerini ve nöbet çizelgelerini mümkün
olduğu kadar kendi içlerinde düzenlerler.
Haftada bir araya gelerek, sınıflardaki tüm
önemli konuları birlikte görüşürler ve derslerin
ön hazırlıklarını yaparlar.

Sırt Çantası- Projesi:

Tatil bakımı:

Çocuklarıyla ana dilini konuşan anneler için,
2005'ten bu yana okulumuzda sırt çantası
programı sunuyoruz. Annelerden oluşan sırt
çantası grubu, okulumuzda çarşamba günleri
saat 8.00 - 10.00 arası buluşmaktadır.
Çocukların, sınıfta işlediği konular burada ana
dillerinde ele alınmaktadır. Annelerin, evde
çocuklarıyla birlikte çalışabilecekleri uygun
ders malzemeleri bulunmaktadır. Bu ders
malzemeleri Türkçe ve Arapça dillerinde
mevcuttur. Ayrıca rahat bir ortamda eğitim ve
öğretim konuları da görüşülmektedir.

Açık Tam Gün Okuluna (OGS) giden çocuklar,
tatil günlerinde ve derslerin yapılmadığı
günlerde, bakılma olanağına sahiptirler. Bu
amaçla, düzenli olarak
ihtiyaç
olup
olmadığı
sorulmaktadır. Tatil
günlerinde Açık Tam
Gün Okulu (OGS)
sabah saat 8.00'den
akşam 16.00'ya kadar
açıktır.

Sigorta:

Tanıtım Günü:

Çocuklar, okuldaki kazalara karşı sigortalıdır.
Ders ve Açık Tam Gün Okulu (OGS) saatleri
esnasında
meydana
gelen
bir
kaza
sekreterliğe mutlaka bir raporla bildirilmelidir.

Tanıtım günleri, okul kayıtlarının öncesinde
yılda bir kez olmak üzere bir cumartesi günü
yapılmaktadır. O gün derslere katılabilir ve
okulumuz hakkında birçok konuda bilgi
edinebilirsiniz.

Spor dersi:
Spor dersinin amacı, hareketliliği geliştirmek ve
birlikte
oynamayı
özendirmektir.
Tüm
çocuklarımız spor dersine isteyerek ve keyifle
katılmalıdır. Spor dersi için çocuğunuzun spor
pantolonuna / şortuna, tişörte ve spor salonuna
uygun tabanlı bir çift spor ayakkabısına ihtiyacı
vardır. Sokakta giyilen spor ayakkabıları ile
spor dersine girilmesine izin verilmemektedir.
Çocuğunuzun
tüm
eşyaları
adıyla
etiketlenmelidir.

Tam gün:
 Açık Tam Gün Okulu (OGS)
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Telefon:
Mülheimer Freiheit (Kırmızı Bina)
Sekreterlik:
Müdür:
Müdür yardımcısı:
Okul sosyal hizmet uzmanı:
Yemekhane
(sabah bakım hizmeti)

4920108-0
4920108-10
4920108-11
4920108-20
4920108-17

Düsseldorfer Str. (Sarı Bina)
Büro:
96425-10
Inselbar (sabah bakım hizmeti) 96425-14
Açık Tam Gün Okulu (OGS)
Yönetim bürosu
96425-13

Teneffüsler:
İlk iki dersten sonra sınıflarda kahvaltı molası
yapılmaktadır. Lütfen, her gün çocuğunuzun
sağlıklı beslenmesi için kahvaltılık hazırlayınız
ve bunu taşımak için bir beslenme kutusu
kullanınız. Ayrıca bir su kabı edinmek de
kesinlikle yararlı olacaktır. Kahvaltıdan sonra
çocuklar yirmi dakikalık teneffüse çıkarlar ve
okul bahçesinde yoğun hareket etme
olanağına sahip olurlar. Birinci teneffüs sonrası
iki ders bitiminde tekrar okul bahçesinde
teneffüsleri vardır.

V
Veli toplantısı:
Yaz tatilinden kısa bir süre sonra sınıf
öğretmeni, sınıf aile (veli) toplantısına davet
eder. Orada, veliler ders yılı hakkında
bilgilendirilir ve aralarından  sınıf aile birliği
başkanı ve onun temsilcisi seçilir. Veli
temsilcileri, gerektiğinde yeni veli toplantılarına
çağrı yapabilir.

Y
Yüzme dersi:
Bütün çocuklar suda hareket etmeyi çok
severler. Yüzebilmenin öz güveni güçlendirici,
sağlığı geliştirici ve
hatta bazı durumlarda
hayat kurtarıcı gibi
yönleri vardır. Spor
dersi kapsamında, 3/4
birleşik
sınıfı
öğrencileri
yarım
yıl
boyunca haftada iki saat yüzme dersi
almaktadırlar.
Yüzme
dersine
katılım
zorunludur.
İletişim:

Terminler:
Her yarıyılın başında okulla
ilgili
bilinen
terminler
ebeveyn
mektubuyla
sizlere
ulaştırılacaktır..
Güncellemeleri  internet
ana sayfamızdaki “Terminler” ("Termine")
başlığı altında bulabilirsiniz.

GGS Mülheimer Freiheit
Mülheimer Freiheit 99
51065 Köln
Cornelia Rathke

Toplantılar:
Öğretmen, toplantıları düzenli olarak salı
günleri öğleden sonra yapılmaktadır. Dersleri
etkileyebilecek olağanüstü toplantılar, resmi
görüşmeler ve hizmet içi eğitim toplantıları 
internet ana sayfamızın termin takvimi
bölümünde duyurulacaktır.
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