
Hoşgeldiniz 

 

 
A dan Z ye bilinmesi gerekenler 

 

Sayın Veliler, 
sizin ve çocuğunuzun okul hayatını kolaylaştırmak ve sizleri önemli okul kuralları 
hakkında bilgilendirmek amacı ile bu broşürü hazırladık. 
 
Adres:  Frölenbergschule 
   Schulstr. 29 
   33647 Bielefeld 
   Tel.:0521-55 799 400 
   Fax :0521-55 799 4015 
Ana sayfa:  www.froelenbergschule.de 

 

  



Yetkili kişiler: 

 

Okul idaresi:   Daniele Pacyna-Sielemann 
    Jutta Richter 
 
Sekreter:   Petra Giersch 
 
Hademe:   Dirk Nienhaus 
 
Öğretmenler:  Okulumuzda şu an 15 öğretmen çalışıyor. 
 
Okul- 
sosyal danışmanları: Sandra Rauschen,  Christine Hansen / Miriam Kaiser 
 
OGS/VÜM idaresi:  Jasmin Breuer 
 
 
Önemli telefonlar: 
 
Frölenbergschule:  0521/ 55 799 400 
 
OGS/VÜM:   0521/ 55 73 955 
 
Sekreterlik açılış saatleri: 
Pazartesiden perşembeye kadar 9.00 ile 12.30 arası. 
  



Okul gezileri: 
Okul ve sınıf gezileri ilkokulların eğitim ve öğretimine dahildir,  bundan ötürü 
bütün öğrenciler için bağlayıcıdır. Genelde bir günlük geziler yapılır. 3. ya da 4. 
sınıfta ise birden fazla günü kapsayan sınıf gezileri okul programımızın önemli 
bir parçasıdır. Okul gezilerinde, eğer okul veli tarafından önceden 
bilgilendirilmiş ise, ait olduğu dini kurallar esas alınarak, çocuklara sunulan 
bütün yiyeceklerde gerekli özen gösterilir. 
Ödeme güçlüğü durumunda yardım imkânları mümkündür. Her türlü 
sorularınızı ve problemlerinizi güven içinde sınıf öğretmeninize iletebilirsiniz. 
 
Derse katılmama mazereti: 
Derse katılmamak için herhangi bir mazeretiniz varsa önceden yazılı olarak 
başvurmanız gerekir. Hemen tatil öncesi ve sonrası dönemler için mazeret 
mümkün değildir. 
 
Etüt: 
Okulumuzda derslerin yanı sıra ayrıca iki olanakla çocuğunuza refakat edilir. 
2005 yılından beri Frölenbergschule bünyesinde “tam gün açık okul”(OGS) etüt 
saatleri 7.30 dan 15.00 / 16.00 / 16.30 a kadardır. Bunun yanı sıra sınırlı etüt 
(VÜM) olanağı da vardır. Çocuğunuza ders öncesi 7.30 ile ders sonrası 13.30 a 
kadar refakat edilir. Sunulan olanaklarla ilgili yeterli bilgiyi okul bürosundan ya 
da OGS yetkililerinden alabilirsiniz. Kısıtlı kapasiteden dolayı, erken zamanda 
başvuru yapılmalıdır. 
 
Veli görüşme saatleri: 
Bir okul yılı içinde iki defa öğleden sonra  veli görüşme saatleri yapılmaktadır. 
Bunun dışında önceden öğretmenle anlaşarak her zaman görüşmek 
mümkündür. 
 
Veli durak yeri: 
2016/17 öğretim yılından beri Hauptstraße’ de yaya trafik lambasının biraz 
arkasında bir veli durak yeri vardır. Orada veliler kısa süreli durabilir ve 
çocuklarını okula göndermek için arabadan indirebilirler. Bu Schulstraße’deki 
trafiğin rahatlamasına ve de çocuğunuzun özgüvenini pekiştirecektir. 
 
 



 
Mazeret: 
Eğer çocuğunuz hasta ise, lütfen okul bürosuna 1.gün, en geç 2.gün şahsen ya 
da telefonla bildiriniz. Böylece çocuğunuzun neden derse gelmediğini bilmiş 
oluruz. Mazeretin yazılı olarak sonradan okula verilmesi zorunludur. Uzun süreli 
hastalık durumlarında, iki haftadan sonra okula bir hastalık raporu verilmelidir. 
Okul yasasının 43. paragrafının 2. maddesine göre okul tatilleri öncesi ve 
sonrası hastalık durumunda doktor raporunun okula verilmesi zorunludur. 
Bulaşıcı hastalık durumlarında, çocuğunuzun tekrar ne zaman okula 
başlayabileceğini doktorunuza sorunuz.  
 
Eğitim sözleşmesi: 
Okulumuzda herkes kendisini iyi hissetmeli ve mümkün olduğunca çok ve 
severek öğrenmelidir. Bundan dolayı Frölenbergschule, öğrencilerinin velileriyle 
bir eğitim sözleşmesi yapar. Bu sözleşme okul yılının ilk veliler toplantısında, 
sınıf öğretmeni tarafından velilere verilir ve içerikle ilgili bilgilendirilirler. 
 
Bisiklet:  
Okul olarak çocuklarınızı bisikletle tek başına okula göndermenizi önermiyoruz. 
Tecrübeler ve de polis bünyesindeki uzmanlar, bu yaştaki çocukların henüz 
trafik kurallarına sorumluluk bilinci içinde yeterince uymadıklarına işaret 
ediyorlar. Çocuklar güvenirli bisiklet sürücüsü de olsalar, yine de okul güzergâhı 
boyunca koşullar (sabah saatlerindeki trafik yoğunluğu, görüş mesafesi, grup 
içindeki davranış vs.) farklıdır. Çocuklar 4.sınıfta yoğun bir bisiklet eğitimi alırlar. 
Bu eğitimin sonunda okul polis işbirliği ile bisiklet ehliyet sınavı yapılır. Bisiklet 
eğitiminin içeriği ve hedefleri hakkında size veli toplantısında zamanında detaylı 
bilgi sunulur. Öğrencilerimizin çoğu okula trotinet (Roller) ile geliyorlar. Lütfen 
veli olarak çocuğunuzun kask takmasına özen gösteriniz. Trotinet okul 
bahçesindeki demir korunaklığa bağlanabilir. 
 
Kahvaltı: 
Kahvaltı teneffüsü on dakikadır. Çocuklar öğretmeniyle birlikte bu zaman 
diliminde kahvaltı ederler. Çocuğunuzun yeterli ve sağlıklı bir kahvaltıyı yanında 
getirmesini önemsiyoruz. Kahvaltı ekmeği (örneğin peynirli ya da salamlı), 
meyve, sebze ve bir içecek (gazoz olmasın, en iyisi sudur) buna dahildir. Tatlı 
yiyeceklere özel günlerde (örneğin doğum günlerinde) izin verilir. Ama yine de 
çocuğunuzun okula lolipop, sakız ve yaş pasta getirmesi yasaktır. Çocuğunuz 
okulda süt, kakao ya da başka sütlü bir içecek sipariş edebilir. Süt parası 



genellikle çarşamba günleri toplanır. Şu anda sütlü içeceklerin iki haftalık ücreti 
4,00 € ve sütün 3,50 € dur. 
 
Kayıp eşyalar: 
Her seferinde sahibi bulunamayan giyecekler okulda bulunabiliyor. Eğer kayıp 
bir şeyiniz varsa, sekreterliğin karşısındaki büyük sandıkta bulabilirsiniz.  
 
Dini ayinler: 
Katolik (Herz-Jesu) ve Protestan (Bartholomäus) kilise cemaatlerinin işbirliği ile 
düzenli aralıklarla evrensel dini ayinler düzenlenir. Henüz yeni başlamış 
öğrenciler için okulun başlangıç dönemindeki, Noel bayramındaki ve de 
4.sınıfların mezuniyet dönemindeki her üç ayine de bütün çocuklar davetlidir. 
Bunun yanı sıra din dersi alan 3. ve 4.sınıftaki çocuklar ayda bir defa 
çarşambaları birinci saatte okul-dini ayinine katılırlar. 
 
Ev ödevleri: 
Ev ödevleri araştırma ve pekiştirmeye hizmet eder. Ölçü olarak günlük 1. ve 2. 
sınıflar için yaklaşık 30 dakikalık, 3. ve 4.sınıflar için yaklaşık 60 dakikalık 
konsantreli çalışma disiplinini pekiştirici ev ödevleri öngörülür. 
 
Ana sayfa (Homepage): 
www.froelenbergschule.de adı altında, okulumuza dair ve 

 Okul personeli ile ilgili 
 Her bir sınıf ile ilgili 
 Güncel etkinlikler ile ilgili 
 Okul-veli derneği ile ilgili 
 Önceden kesinleşmiş randevulara genel bakış ile ilgili  

bilgiler bulabilirsiniz. 
 
Bilgiler: 
Lütfen okul bürosuna ve sınıf öğretmenine kendi telefon numaranızın yanı sıra, 
acil durumlarda ulaşabileceğimiz bir aile ferdinin ya da güvendiğiniz bir kişinin 
telefon numarasını da veriniz. Telefon numaralarında bir değişiklik olursa, 
lütfen bize bildirmeyi unutmayınız. Çocuğunuzun olası sağlık problemleri (alerji, 
ilaçlar vb.) hakkında da bizi bilgilendirmeniz çok önemlidir, böylece şüpheli bir 
durumda, çocuğunuzun durumunu doğru değerlendirip yardım edebiliriz. 
 
Saç / kafa bitleri: 
Kafa bitlerinin eksik hijyen ile bir ilgisi yoktur. Bitlerden korunmak hemen 
hemen mümkün değildir, fakat bunlarla mücadele kolaydır. Bitlenme 
durumunda lütfen okula bildiriniz, böylece buna karşı gerekli önlemler 



alınabilir. Olası böyle bir durumda ancak doktor müsadesiyle çocuğunuz tekrar 
okula başlayabilir. 
 
Hastalıklar: 
Bulaşıcı hastalıklar yasasına göre, bulaşıcı hastalıkların yayılmasını en aza 
indirmek için, bazı hastalıklarda çocuğun okula gelmesi yasaktır. Şüpheli 
durumlarda lütfen öğretmeninize danışın. Çocuk hastalıkları durumunda da 
lütfen okulu bilgilendiriniz, böylece bu koşullara uygun gerekli emniyet 
tedbirleri alınabilsin ( örneğin çalışanlardan birinin hamilelik durumu gibi). 
 
Etmenler: 
Frölenbergschule’deki velilerimizin çoğu okul-teşvik derneği (Förderverein) 
içindeki üyelikleri ve çalışmalarıyla, çocuklar ile ilgili çalışmalarımıza etkin 
katkıda bulunuyorlar. Sizde ilgi duyuyorsanız, sınıf öğretmeninize ya da okul 
bürosuna müracaat ediniz. 
 
Kurul:  
Velilerin aktif şekilde okul etkinliklerine ve de okul yaşamına katkıda 
bulunmaları bizi sevindirir. Yasal kurulların ,( sınıf – okul – aile birliği ve okul 
konferansı ) yanı sıra, bütün okuldaki ya da tek tek sınıflardaki aktivitelere katkı 
sunabileceğiniz çok çeşitli olanaklar mevcuttur. Fikirleriniz ve önerileriniz var ise 
sınıf öğretmeninizle konuşun. Biz teklif ve fikirlere açığız. 
 
Anadil dersi:  
Frölenbergschule’de anadil dersi olarak Türkçe sunulur. Genellikle Türkçe 
dersleri, din derslerine paralel yapılır. Başka bir anadil dersi için de kayıt imkanı 
mevcuttur. Bu çoğunlukla öğleden sonra, gerekirse başka bir okulda yapılır. 
 
Okul tüzüğü: 
Velilerle ve çocuklarla birlikte okul tüzüğümüzü oluşturduk. Her defasında 
aktüel olan tüzük , okul yılının ilk veliler toplantısında sınıf öğretmeni tarafından 
yazılı dağıtılır ve içerik hakkında bilgilendirilirsiniz. Pedagojik konseptimize 
uymanız ve okul tüzüğümüzü uygulamada desteğiniz bizim için önemlidir. 
 
Okul programı: 
Her okul süreç içinde kendi okul-profilini oluşturdu. Okullar veli-öğrenci-
öğretmen işbirliği ile ağırlık noktası okul çalışmaları ve bu çalışmaların içeriğinin 
daha da geliştirilmesini yürürlüğe koymakla yükümlüdürler. Okul programımızın 
sürekli gelişimi önemlidir, özellikle bu yüzden okul kurullarının desteğinize ve 
katkınıza ihtiyacı vardır. Okul programımızın güncel bir versiyonunu görmek 
isteyenler için sekreterlikte mevcuttur. 



 
 
 
Okul yolu:  
Çocuğunuz mümkünse okula yürüyerek gelmelidir. Hareket ve temiz hava 
öğrenmeyi kolaylaştırır. Çocuğunuzu okula tek başına göndermeden önce, 
onunla birlikte mümkünse birkaç defa çıkın ve yolda tehlike arz eden noktalar 
da dahil olmak üzere, alıştırma yapın. Okul yolunda, yolunuzu dolambaçlı da 
yapsa yaya trafik lambalarını ve yaya geçitlerini kullanınız. Çocuğunuza bir defa 
okula yalnız gitme imkanı vermelisiniz. Bu esnada çocuğunuzun hangi yerlerde 
kendinden emin olmadığını uzaktan gözlemleyebilirsiniz. Özellikle siz okul 
kapsamındaki trafik kurallarına veli olarak kesin bir şekilde uyarsanız, bütün 
çocukların güvenliğine büyük katkıda bulanabilirsiniz. Lütfen yolda trafik akış 
yönünün tersine park etmeyiniz ve her zaman çocuğunuzu sadece sağdan 
indiriniz.  
 
Özgüven: 
Çocuğunuz okul dönemi esnasında, çalışma materyallerini ve öğrenmeyi 
mümkün olduğunca kendi kendine organize etmeyi öğrenmelidir. Önce 
çocuğunuzla birlikte okul çantasını hazırlayarak, kalem çantasını kontrol ederek 
vs. çocuğunuza yardım edebilirsiniz. Böylece çocuğunuz sorumluluğunu yavaş 
yavaş öğrenir. Okulun ilk haftalarından sonra çocuğunuz tek başına ceketini 
asabilmeli ve tek başına sınıfa gelebilmelidir. Okul yolu alıştırmalarına da 
zamanında başlamalısınız ki çocuğunuz yavaş yavaş kendi başına okula gelmeye 
alışabilmeli. 
 
Yüzme dersi: 
Okulumuzda yüzme dersi 3. sınıfta spor dersi kapsamında verilir ve buna göre 
de notlandırılır. Öğrenciler yüzme dersi çerçevesinde yüzme belgesi de 
edinirler. Lütfen yılın soğuk dönemindeki yüzme günlerinde, her durumda 
çocuğunuzun başını sıcak tutacak bir başlıkla okula göndermeyi unutmayınız.  
 
Spor dersi: 
Spor günlerinde çocukların giyecekleri kolay giyinip çıkarılan türden olmalıdır. 
Spor günlerinde süs eşyaları da takılmamalıdır. Lütfen saç bandını da 
düşününüz. Henüz kendi başına ayakkabı bağlamayı bilmeyen çocuklara, kolay 
açılıp kapanan bağcıksız ayakkabılar giydirilmelidir. 
 
Haftalık ders programı: 
Önceden tahmin edilemeyen ders programındaki değişikler durumunda 
(örneğin öğretmenlerin hastalığı), önceden bilgi verilmediyse çocukları eve 



göndermiyoruz. Eğer ders programında uzun süreli bir değişiklik olursa, 
değişikliğe dair size yazılı bilgi verilir. Şayet çocuğunuz etüt (OGS) ya da sınırlı 
etüte (VÜM) katılıyorsa her zamanki gibi okulda tutulur.  
 
Çevre: 
Çevre bilinciyle yola koyulmuş bir okul olarak, kaynaklarımızı sorumluluk bilinci 
ile kullanıyoruz. Öğrenciler, enerji-çalışma grubu ve ders kapsamında çeşitli 
enerji tasarrufları hakkında bilgilendirilirler. Örnek olarak ışığın sadece gerekli 
olduğu durumlarda yakılması gerektiğini, öğrenciler hazırladıkları uyarı levhaları 
ile hatırlatırlar. Ayrıca su tasarrufu ya da doğru havalandırma ile ilgili öneriler 
hakkında birlikte görüş bildirilir. Lütfen çocuklarınıza geri dönüşümlü kağıttan 
yapılmış defterler, dosyalar, vs. satın alınız ve okul ihtiyaçlarının çevre dostu 
olmasına özen gösteriniz. Lütfen çocuğunuzun kahvaltısını tekrar 
kullanılabilecek kaplarda veriniz. Okulumuzda eski piller ve boş toner kartuşları 
için toplama yerleri mevcuttur. 
 
Ders saatleri: 
1. Ders Saat 7.55 – 8.40 arası 
2. Ders Saat 8.45 – 9.30 arası 
Kahvaltı 
teneffüsü 

Saat 9.30 – 9.40 arası 

Teneffüs Saat 9.40 – 10.00 arası 
3. Ders Saat 10.00 – 10.45 arası 
4. Ders Saat 10.50 – 11.35 arası 
Teneffüs Saat 11.35 – 11.50 arası 
5. Ders Saat 11.50 – 12.35 arası 
6. Ders Saat 12.40 – 13.25 arası 

 
 
Sigorta: 
Okul yolunda ve dersler esnasında öğrenciler okuldan sorumlu kurumun 
(Schulträger) kaza sigortası (Gemeindeunfallversicherungsverband) tarafından 
sigortalıdırlar. Bu sigorta bütün okul etkinlikleri için de geçerlidir. Bu yüzden 
okul yolu üzerinde olan bir kaza sekterliğe bildirilmek zorundadır. 
 
Karne: 
1. ve 2. sınıftaki çocuklar, okul yılı sonunda aldıkları her bir ders için, öğrenme 
ve performans düzeyini ve de çalışma-sosyal davranışlarını detaylıca ifade eden 
yazılı karne alırlar.  
3. ve 4. sınıftaki çocuklar, her okul yarıyılında karne alırlar. 3. sınıf karnelerinde 
yazılı değerlendirmelerin yanı sıra notlar da yer alır. 4. sınıfta karne sadece ders 



notlarından oluşur. Ayrıca 4. sınıfta birinci dönem sonunda çocuklara 
gidecekleri üst okullar için detaylı tavsiye raporu da verilir. 
 
 
 
 
 

  



 


