
 
Oberschule an der Lerchenstraße 
Oberschule, Gymnasiale Oberstufe 
Unesco-Projekt-Schule, Schule mit Sportprofil 

Freie 
Hansestadt 
Bremen 

Oberschule an der Lerchenstraße, Lerchenstraße 86 . 28755 Bremen 

 
Kirsten Addicks-Fitschen 
Schulleiterin 

 

T (0421) 361 - 7 92 63 
F (0421) 361 - 7 92 62 

Lerchenstraße 86 
28755 Bremen 
Tel.: +49  - (0) 421 / 361 - 79263 

E-Mail: 
410@schulverwaltung.bremen.de 

 

  Bremen, den 15.05.2020 
 
Sevgili veliler ve öğrenciler, 

 

haftalarca süren evde eğitimden sonra, Bremen Senatörü okul açılışları ile alakalı yeni adımlar 

atmaya karar verdi. 

Son haftalardaki evdeki online-öğretim zamanlarına karışık duygular ile bakıyoruz. Evdeki 

online-öğretimi uygulamak hem öğretim personeli ve öğrenciler için ve ayrıca ebeveyn olarak 

sizin içinde büyük bir çabaydı. 

 

 18 Mayıs 2020'de, lisedeki “Einführungsphase” ve dokuzuncu sınıftaki tüm öğrenciler 

ilk aşamada haftada en az iki gün okulda yüz yüze ders alacaktır. 

 25 Mayıs 2020'den itibaren beşinci, altıncı, yedinci ve sekizinci sınıflar için haftada en 

az iki gün olmak üzere kademeli olarak ders verilecektir. 

 Risk grupları için dikkat edilmesi gereken kurallar devam etmektedir. 

 15 Haziran 2020'den itibaren öğrencilerin yarısını değişik vardiyalarda okula getirmek 

için konseptler hazırlanmaktadır. 

  En son duyuruları Senatör web sitesinde bulabilirsiniz. 

(https://www.bildung.bremen.de/start-1459) 

 

Öğrencilerimizi dört gözle bekliyoruz. Aynı zamanda, normale dönmenin dikkatsiz eylemlerle 

tehlikeye girmesinden endişe ediyoruz. 

 

Belirleyici faktör, bireyin nasıl davrandığı olacaktır. 

Sınıf sırasında, öncesinde ve sonrasında hijyen önlemlerine bağlı olan, kendileri küçük 

endişeler veya korkular yaşasalar bile, duyarlı ve temkinli öğrencilerimize güvenebileceğimiz 

için mutluyuz. 

 

Kişisel özgürlüğümüzü geri kazanmamız, arkadaşlarla tekrar buluşmamız, yüzme havuzuna 

gitmemiz, doğum günlerini kutlamamız veya tatile çıkmamız için, karşılıklı destek ve sorumlu 

davranış şeklini gerektirmektedir. 

 

Aşağıdaki uygulamalarla öğrencilerimizi sınıflara geri getireceğini umuyoruz. Organizasyon ve 

planlamada, personelimize ve öğrencilerimize mümkün oldukça büyük önem veriyoruz ve okul 

yönetimi olarak bir öğretim ve hijyen konsepti hazırlıyoruz 

https://www.bildung.bremen.de/start-1459
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 Dersler küçük gruplar halinde ve belirli odalarda verilecektir. Odak noktası başlangıçta 

ana derslerde ve STZ (çalışma süresi) ile sınıf öğretmeni üzerinedir. 

 Dersleri 2 vardiya planlıyoruz: 1. 07:50 – 11:00 ve 2. 11:05 – 14:15. Çocuğunuz hem 1. 

hem de 2. vardiyada okulda ders alabilir. Planlar hazır olduğunda sizi bilgilendireceğiz. 

 Evde eğitim ve sınıf eğitimi arasında bir değişiklik olacaktır. Sınıf öğretimindeki başarılar 

notlandırılacaktır. 

 Öğrenciler farklı zamanlarda gruplar halinde okula gelir ve farklı girişler kullanırlar. 

 Mümkün olan yerlerde, öğrencilerin akışı işaretli ve tek yönlü bir sistem üzerinden 

yönlendirilir. 

 Merdiven/giriş alanına el dezenfektanları yerleştirilir, tuvaletlerde ve sınıflarda sabun 

ve havlular bulunur. 

 Sınıflar her gün temizlik personeli tarafından temizlenir, pencere kolları ve kapı kolları 

silinir. 

 Tuvaletteki mesafe kuralına uyulmasını sağlamak için, kapı çerçevesine bir koni 

konularak tuvaletin kullanımı belirlenir. Tuvaleti terk ettiğinizde koni yerine kaldırılır. 

 Tüm okul ziyaretçilerinin maske takmasını bekliyoruz. Sınıfta, öğretmenle anlaştıktan 

sonra maske bir tükürük koruyucusu ile değiştirilebilir. Gerekirse, öyle bir koruyucu 

öğrencilerle birlikte yapacağız. 

 Binada gözetimsiz hiçbir öğrenci olmamalı. 

 

Öğretmen hijyen ve mesafe kurallarına uyulmasını sağlar.  

 Dersin başlamasından 10 dakika önce okul alanında öğrencileri bekliyor, 

 öğrencilere binaya eşlik eder, 

 hijyen kurallarını öğrencilerle konuşur, 

 sınıfın kapısını açar ve kapsamlı el temizliği için musluğu açar ve kapatır, 

 sınıf değişikliğinden sonra masaların temizlenmesini sağlar ve odayı havalandırır, 

 öğrencilerden ayrıldıktan sonra sınıfı kapatır. 

 

Ebeveyn olarak okulu şu şekilde destekleyebilirsiniz: 

 çocuklarınızla hijyen ve mesafe kuralları hakkında konuşun, 

 sınıf öğretmeni ile bir temas içinde kalın, 
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 çocuğunuzu hijyenik tutmaya ve maskeleri doğru kullanmaya çalışın, 

 Hastalıkları, çocuklarda ve ebeveynlerde şüpheli vakaları derhal okula bildirin. Hiçbir 

öğrenci solunum hastalığı ile okula gelmemelidir. 

 

Öğrenci olarak benim sorumluluğum da gerekli 

 Okula giderken, binada ve okul alanında 2 metrelik mesafe kuralını tutuyorum. Ayrıca 

tek yön kuralına, giriş ve çıkış işaretlerine dikkat veriyorum. 

 Dersten önce, okul alanında öğretmeni bekliyorum ve sadece onunla birlikte bina ve 

sınıfa gidiyorum. Orada ellerimi iyice yıkarım. 

 Dersten sonra hemen eve gidiyorum. 

 Ben sadece sınıftayım. Molalar sırasında sınıfıma verilen alanda kalıyorum. 

 Binaya girdiğimde, moladan sonra bile ellerimi iyice yıkıyorum. 

 Önlem olarak binaya girerken maske takıyorum. 

 Dersler sırasında sınıf arkadaşlarımla materyal değişiminde bulunmuyorum. 

 

Lütfen talimatları dikkatlice okuyun ve imzanızla onaylayın. İhlallere tutarlı bir şekilde tepki 

vermemiz gerektiğini anladığınızı umuyoruz. 

 

İçtenlikle 

Kirsten Addicks-Fitschen müdürü 

 

 

 

Cevap 

 

Hijyen yönetmeliklerine ilişkin mektubu okudum. Tekrarlayan ihlal durumunda okulun 

harekete geçmesi gerektiğinin farkındayım. 

 

Bremen, _________________ (tarih) 

 

 

_______________________  ________________________ 

Öğrencinin imzası               Ebeveyn / yasal vasinin imzası 
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