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  Bremen, den 18.04.2020 
 
Sevgili öğrenciler ve sevgili veliler, 

bu zorlu günlerde iyi ve sağlıklı olmanızı diliyorum. Bulunduğumuz mevcut durumda veli ve öğrenci 

olarak endişelerinizin olduğunu tahmin edebiliyorum.  

Meslektaşlarımızda özel şartlarda çalışmaktadır, tüm öğrenciler ile temasları sürdürmek ve aynı 

zamanda evdeki öğrenimi sağlamak büyük bir önem taşıyor. Meslektaşlarımızın çaba sarf edip ve şu 

anki durumu iyi değerlendirmelerini görmek benim için onur verici. 

Bu verilen çaba ve emekten dolayı herkese çok teşekkür ediyorum! 

Önümüzdeki haftada yeni bir döneme başlıyoruz. Okulların haftalarca kapalı olmasından sonra, okul 

artık kademeli olarak açılacaktır. Yaz tatiline kadar okulumuzun tamamen normal şekline veya eski 

haline dönmesi mümkün olmayacaktır. Ders ve öğrenimin bir kısmı evde ve bir kısmı okulda 

gerçekleşecektir. 

 

Şu anki odak noktamız bunlardır: 

a) acil bakım konseptimizi genişletme ve okula gelemeyen öğrencilerin ders görmeleri 

b) Yaklaşan Abitur sınavlarına hazırlık 

c) son sınıfları sınavlarına hazırlık 

d) ve daima enfeksiyon riskini en aza indirme çabamızın devam etmesi 

 

23 Nisan 2020'den itibaren, incelemelerden sonra 10 Haziran 2020'ye kadar uzayabilen Abitur aşaması 

bizim için başlıyor. 

 

27 Nisan 2020'den itibaren ortaokullarda 10. sınıflara yönelik dersler başlayacak. Öğrencileri ve velileri 

yetkili yönergeler hakkında derhal bilgilendireceğim. 

 

MSA-Sınavın 27 Mayıs 2020'den 26 Haziran 2020'ye arası gerçekleşecektir. 

 

4 Mayıs 2020'den itibaren Q1-sınıfları okulda olacak. Buradaki hedefimiz Q1-öğrencilerini son 

sınavlarına hazırlamaktır. Bilgiler yönetimimiz tarafından derhal duyurulacaktır. 
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  Bremen, den 18.04.2020 
 
Her şey yolunda giderse, haziran ayından itibaren bir rotasyon prensibi olacak, böylece sınıflara ders 

verme imkânı oluşacak. 

Okullarda öğretime yeniden başlamanın en büyük zorluklarından biri, öğrencilerin sosyal ilişkilerinde 

de mesafeyi koruyup enfeksiyonu azaltmaktır. Bu nedenle, öğrencilere bir sonraki duyuruya kadar yarı 

gruplar halinde ve vardiyalı okula geleceklerdir. 

 

Sevgili öğrenciler, okula geldiğinizde sağlımız için aşağıdaki hijyen önlemlerinin tümüne uymanız 

zorunludur: 

1. Solunum yolu rahatsızlığın varsa (burun akıntısı / öksürük) okula gelmemen. 

2. Sadece belirlenen alanlarda okulda bulunman. 

3. Tuvalete veya sınıfta binaya girdikten sonra ellerini iyice yıkaman. 

4. Okulda diğer insanlara en az 1,5 m mesafeyi koruman. 

5. El sıkışmaktan, sarılmaktan veya diğer dokunuşlardan kaçınman. 

6. Aniden hapşırmak zorunda kaldığında koluna hapşırman. 

 

Şu anki durumumuzda zorunlu eğitim devam etmektedir, bu da derslerin evde yapılmasını gerektiriyor. 

Bundan dolayı öğrencilerin vardiyadan dolayı okulda olmadığı günlerde, öğretmenleri tarafından “evde 

öğrenme” için haftalık planlar şeklinde öğrenme planları ve görevleri verilecektir. Öğrenciler bu haftalık 

programı tamamlamak ve cuma gününe kadar geri göndermekle yükümlüdürler. Çocuklarınızın “evde 

öğrenme” aşamalarını organize etmek veliler tarafından sağlanmalıdır. Tabii ki, bu eşit ve kapsamlı bir 

temelde düzenli okul derslerinin yerini alamaz. Ebeveynler "yardımcı öğretmen" değildirler, fakat 

elbette çocuklarınıza her zamanki gibi eşlik edebilir ve destekleyebilirsiniz! 

 

Sağlığınız için en iyi dileklerimle 

Kirsten Addicks-Fitschen 

Okul müdiresi 


