
   

 

  

 Dieses Schreiben wurde auf  
100 % Recyclingpapier gedruckt  

 

Öffnungszeiten Sekretariat 
 

montags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
dienstags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
donnerstags 815 Uhr bis 1300 Uhr 
 

Anfahrt 

Öffentliche Verkehrsmittel  
 

S-Bahn: 16, 18, 63, 68 
 bis Bonn West 
 61 
 bis Chlodwigplatz 
 

Busse: 604, 605 
 bis Dorotheenstraße 
 
Sparkasse KölnBonn 
Bankleitzahl: 370 501 98 
Kontonummer: 1981932310988 
IBAN: DE94 37050198 1932310988 
BIC: COLSDE33 

 
Förderverein 
Sparkasse KölnBonn 
Bankleitzahl: 370 501 98 
Kontonummer: 1933173583 
IBAN: DE20 37050198 1933173583 
BIC: COLSDE33 
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GGS Karlschule Bonn; Dorotheenstraße 126; 53111 Bonn  
   

  
Okulumuz ögrencilerinin velilerine 
e-posta ve ana sayfa araciligiyla 
 

 GGS Karlschule Bonn  
Gemeinschaftsgrundschule 
der Stadt Bonn 

Dorotheenstraße 126 
53111 Bonn  
 

Rektor Tobias Hillebrand 
Konrektor Alexander Katzer 

Sekretariat Frau Dierks & Frau Stark 

Telefon +49 228 777395 

Fax +49 228 694537 

E-Mail karlschule@schulen-bonn.de 

Web www.karlschule-bonn.de 

Mein Zeichen Hille 

Datum 8. Mai 2020 

Öğretimin yeniden başlaması 
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Sevgili Veliler, 
 
Geçen Cuma günü, Kuzey Ren-Vestfalya'daki ilkokullari, okullarda Korona virüsü ile 
nasil basa cikacagi konusunda 23. okul postasini aldi.  
Bakanlık, sınırlı okul faaliyetlerinden bu yana Kuzey Ren Vestfalya'daki pandemik 
durumun önemli ölçüde hafiflediğini ve enfeksiyon oranının önemli ölçüde yavaşladığını 
açıkladı. Bu gelişmeler göz önüne alındığında, bakanlık enfeksiyon risklerini yeniden 
değerlendirdi ve bu gelişmeler isiginda, 15 Haziran 2020'den itibaren ilköğretim 
okullarında sorumluluk altinda normal çalışmaya devam etmenin gerekli olduğunu 
düşünmektedir. 
 
15 Haziran 2020 Pazartesi gününden itibaren bakanlığa göre aşağıdakiler geçerlidir: 
İlköğretim okullarında siniflar, öğrenme gruplarına bölünmeden ders verilir. Prensip 
olarak, bu okullar mümkünse saatlik tabloya göre derslerde düzenli egitime 
dönülecektir. Personel yetersizliğinden dolayı bu kaçınılmaz ise ders kesintileri dikkate 
alınmalıdır. Bu şekilde, öğrenciler siniflarindaki alisik olduklari dersleri islerler ve böylece 
yaz tatilleri başlamadan önce biraz normal okul hayatı yaşarlar. Buna ek olarak, bu süre 
zarfinda gecmis haftalardan gelen deneyimler bir araya getirilebilir ve gelecek öğretim 
yılına yönelik daha fazla deneyim toplanabilir. Öğrenciler, ebeveynler ve öğretmenler 
için ve sonuçta hepimiz için, okullarin yaz tatilinin bitiminden sonra mümkün olduğunca 
normal bir şekilde gerçekleşmesi gerektiğinin bir işaretidir. 
Enfeksiyon koruması için genel koşulları gözden geçirerek düzenli calismaya geri 
dönmek mümkündür. Buradaki odak nokta, diğer ülkelerde  takip edilmiş bir konseptin 
olmasidir. İlkokullar için, bireysel mesafe bakımını (1.50 m), sabit (öğrenme) gruplarının 
oluşturulduğu bir kavramla değiştirir ve ayırarak karıştırmaktan kaçınılır. 
Günlük okul hayatı için bu şu anlama gelir: 
Her sınıf ders saatlerini kendi sınıflarında geçirirler. Çalışma gruplarının karisimini 
iceren dersler, yaz tatilinin baslangicina kadar sunulmayacaktir. Aşamalı başlatma ve 
mola süreleri, öğrenme gruplarının sınıf dışında bile ayrılmasını sağlanmalıdır. 
Organizasyonel veya yapısal koşullar nedeniyle bunun sağlanamaması halinde, mesafe 
gereksinimi kaçınılmaz ise, trafik alanlarında, dinlenme alanlarında ve saglik alanlarinda 
maske takma zorunlulugu uygulanmaya devam edilmelidir. 
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Ayrica aşağıdakilere de dikkat edilmelidir: 
 
   Daha önce olduğu gibi, ebeveynler de dahil olmak üzere üçüncü taraflar mümkünse 
okul alanlarina girmemelidir. 
    Her sınıftan her öğrenciye tekrar günlük ders verilebildiği icin, mecburi / acil bakım 
gruplari (Notbetreuung) 12 Haziran 2020 de sona erecektir. 
    Okulun hijyen kavramı ve mevcut kapasiteler dikkate alındığında, OGS devam 
edecektir. Sabit gruplar oluşturma ihtiyacı ve mevcut insan kaynakları nedeniyle 
kısıtlamalar olabilir. 
    Korona pandemisinin kısıtlamalarına ragmen, tüm öğrenciler temel olarak sinif 
ögretimine katilmak zorundalar. Ögrencide korona ile ilgili bir önhastalık varsa 
(Vorerkrankung) veya bunlara karşılık gelen önceki hastalıklara sahip akrabaları olan 
bir toplulukta yaşıyorsa, 2019/2020 okul yılının sonuna kadar yüz yüze ders alma 
zorunluluğu yoktur. Önceden onaylanmış uygulamalar geçerliliğini korur. 
 
Biz Karlschule olarak şu anda personel dagitimini ve somut organizasyonel 
uygulamasini hazırlıyoruz. Bu tamamlanır tamamlanmaz, muhtemelen hafta sonunda, 
daha fazla bilgi alacaksınız. 
 
 
Lütfen yeni bilgiler olup olmadığını www.karlschule-bonn.de adresindeki ana 
sayfamızdan düzenli olarak kontrol etmeye devam edin ve ayrica e-posta gelen 
kutunuzuda mutlaka düzenli olarak kontrol edin. 
Burada belirtilen tüm bilgiler, velilerin mektuplari ve belirtilen formlar da buradan 
indirilebilir. 
 
Size ve ailenize iyi dileklerimi sunuyor, sağlıklı kalmanızı diliyorum. 

 

Tobias Hillebrand 

Karlschule Okul Müdürü 


