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A 
Arbeitsgemeinschaften (AGs)  

Çalışma Grupları 

Çalışma Grupları, her yarı dönemde gönüllü velilerden 
oluşturulmaktadır. Daha Detaylı bilgi eğitim yılının başında okul 
destek derneği (Förderverein) tarafından paylaşılacaktır. 

 

Antolin  

Antolin, bir internet hizmetidir. Bu sayfa, çocuklara okuma 
şevklerini artırma konusunda destek olur. Öğretmenler bu 
internet sayfasının kullanımı için gerekli bilgileri paylaşır. 
Çocuklar bu sayfada kitap seçebilir ve bu kitaba ait soruları 
cevaplayabilir. 

 

Ansteckende Krankheiten  

Bulaş ıcı hastalıklar 

Bulaşıcı hastalık durumunda lütfen okul müdürünü 
bilgilendiriniz. 
Aşagıdaki internet adresinden gerekli bilgiyi edinebilirsiniz. 
https://gesundheitsamt.kassel.de/imperia/md/content/cms04/g
esundheitsamt/wieder 
zulassungstabelle_f%C3%BCr_gemeinschaftseinrichtung.pdf 



	

 

Auszeitraum  

Düşünme odası: 

Bu odada, okul düzenine uymayan çocuklar bir öğretmen ile 
birlikte kurallar ve davranışların önemi ile ilgili karşılıklı 
konuşurlar. Öğrenci velileri ödev defterleri vasıtasıyla bu 
konuşma hakkında bilgilendirilirler.  

 

Aufteilen  

Dağ ı t ım  

Öğretmenin hasta olması sebebiyle, okula gelemediği 
durumlarda bir liste vasıtasıyla öğrenciler diğer sınıflara 
paylaştırılarak dağıtılırlar. (Her zaman aynı öğrenciler aynı sınıfa 
dağıtılır). Dağıtım yapılan sınıflarda, öğrencilere bu sureçte 
kendi başlarına yapabilecekleri alıştırmalar verilir. 

 

B 
Betreuung / VGS / FNB  

Çocuk bakımı 

İki farklı çocuk bakımı uygulamamız vardır. 
Birincisi Güvenilir İlkokul (Verlässliche Grundschule) 07:30’dan 
08:00’e ve 12:00’dan 13:30’a kadar. Bu bakım okul tarafından 
sunulur. Bu süre içerisinde pazartesiden perşembeye kadar 



	

öğle yemeği siparişi verilebilir. 
İkincisi; Serbest Öğleden Sonra (Freie Nachmittagsbetreuung) 
uygulaması (FNB=Öğrenme ve oynama zamanı) 13:30’dan 
16:00’a kadardır. Bu hizmet CARITAS tarafından sunulmaktadır. 
Detaylı bilgi size bu hizmeti sunan kurumlar tarafından 
verilecektir. 

 

Bayram  

Bizim okulumuz, tüm Müslüman aile çocuklarına her bayram için 
bir gün izin verir.  

 

Beurlaubung  

İzin alma 

Sınıf öğretmeni, sebep gösterildiği takdirde sadece bir gün izin 
verme yetkisine sahiptir. Daha fazla izin süresi için okul 
müdürüne başvurulması gerekmektedir. 

 

Brückentage/ Ferienplan  

Birleşt ir i lmiş  Tati l  Günleri/ Tati lplanı 

Tatil günleri, güncel tatil planında görülebilir. 
 

 

 

 

 



	

Bildungsplan  

Eğ i t im planı 

Ders müfredatları Eğitim Bakanlığı tarafından belirlenir ve 
aşağıdaki internet adresinden yayınlanır. 
http://www.bildungsplaene-bw.de/,Lde/Startseite 

C 

Chor  

Koro 

İkinci, üçüncü ve dördüncü sınıflar için kayıt AG (Çalışma 
Grupları) programı üzerinden yapılır. 

 

E 
Entschuldigungen  

Mazeret Bildirmek 

Veliler, çocuklarının okula gelemeyeceği günün sabahında, 
telefon veya mail ile bu durumu okul sekterliğine bildirmelidir.  
(Telefon No: 814859; E-Mail: sekretariat@gs-koenigsknoll.de). 
Sınıf öğretmeni ile konuşulduğu takdirde bu bidirimler sınıf 
öğretmenine yapılabilir.  
Unutmayınız ki, yazılı mazeret bildirimi en geç üç gün içerisinde 
okula sunulmak zorundadır. 



	

Eltern   

Veli ler 

Veliler ile okul, ortak eğitim ve öğretim faaliyetlerini 
üstlenmektedir. İyi bir işbirliğiyle, düzenli ve yapıcı bilgi 
alışverişi bizim için önemlidir. 

 

Elternabend  

Veli ler toplantısı  

Her yarı dönemde veliler toplantısı (Klassenpflegschaftsabend) 
yapılır. Veliler toplantısı daveti okul aile birliği 
(ElternvetreterInnen)  tarafından yapılır . 
Veliler toplantısında sınıf hakkında,  dersler hakkında ve 
öğrenciler hakkında bilgi edinebilir, sorular sorabilirsiniz.  
Parelel sınıflarla etkinlik odasında ilk olarak toplanılır. Etkinlik 
odası bodrum kattadır. Lütfen okul binasına girmek için arka 
spor sahası bölgesindeki girişi (Sportplatz) kullanınız. 
Veliler toplantısına katılım zorunludur. İstisnai durumlarda 
mazeretinizi sınıf öğretmenine yazılı olarak bildiriniz. Yada 
gelemeyeceğiniz durumlarda vekil olarak ailenizden birini 
gönderiniz. (Büyük anne-babasını, öğrencinin büyük 
kardeşlerini). 

 

 

 

 

 



	

Elternbeirat/ElternvertreterInnen  

Danışma Kurulu/Okul ai le Birl iğ i  

İlk veliler Toplantısında, iki veli sınıf için Vekil (Elternbeirat) 
seçilir. Bu vekiler, diğer velileri temsil ederler ve aynı zamanda 
veliler ve okul arasında bir bağlantı görevi görürler. Bu vekiller, 
yılda iki kez toplanan, Danışma Kuruluna (Elternbeirat) otomatik 
olarak üye olmuş olurlar. 

 

Elterngespräche  

Veli Görüşmesi 

Herhangi bir öğretmen ile her zaman kişisel bir görüşme 
yapılabilir. Randevuyu şahsen, bildiri defteri üzerinden veya 
öğretmenlerin  
Okul-E-mail adreslerinden talep edebilirsiniz. 
nachname@vw.koenigsknoll.bb.schule-bw.de  
 

 

 

 



	

F 

Fahrrad(prüfung)   

Bisiklet (sınavı) 

Dördüncü sınıf öğrencileri bisiklet sınavının tamamlanması ile 
birlikte (sınav Sindelfingen polisi tarafınndan yapılır), öğrenciler 
kendi başlarına okula bisikletle gelebilir. Emniyet maksatı ile biz 
her zaman öğrencilerimize kask takmalarını ve dördüncü sınıf 
öncesi sınıflardaki öğrencilere bir yetişkinin eşlik etmesini 
öneriyoruz. 

 

Fasching  

Karnaval  

Karnaval tatilinin öncesindeki son cuma, öğrenciler kostüm ve 
özel kıyafetler giyerek okula gelebilirler. (Lütfen öğrencinin 
yüzünden çıkarılamayan maske kullanmayınız. Silah ve benzeri 
aksesuarlara izin vermeyiniz). 

 

Ferienplan  

Tati l  Planı 

Güncel tatil planını okul yılının başında çocuğunuz aracılığıyla 
size iletiyoruz. Yaz tatilinden ve kış tatilinden önce son ders 
11:05’de son bulur.  

 



	

Fundsachen  

Bulunan Eşyalar 

Bulunan, yani kaybedilmiş eşyalar, ana binanın sol tarafındaki 
giriş holünde toplanılır. 
Yılda iki kere kayıp eşyalar holde sergilenir. Sahibi tarafndan 
alınmayan bu eşyalar yurt dışındaki ihtiyaç sahibi çocuklara 
bağışlanır. 

 

Förderverein (Bildung und Begegnung= BuB) 

Okul Destek Derneğ i  (Eğ i t im ve Karş ı laşma = BUB) 

Okul Destek Derneği, yıllardır okuldaki aktiviteleri/faaliyetleri 
maddi yardımıyla desteklemektedir. (Örneğin okul gezileri, 
okuma mağarası, yazar okumaları). 
Siz Veliler ne zaman arzu ederseniz, bu derneğe üye 
olabilirsiniz. Tanıtım klavuzunu girişteki antreden veya 
sekreterlikten edinebilirsiniz. 

 

 

 

 

 

 

 

 



	

F.ü.R (Freunde üben Rücksicht) / Klasse 3 und 4 

F.ü.R (Arkadaş l ık üzerinden Saygıyı öğrenme) / Sınıf 3 

ve 4 

Yıllardır veliler “Fü.R.” projesinde yer alıyor ve okulumuza 
ziyaretlerde bulunuyorlar. Bu dernekte görev yapan velilerimiz, 
çocukları sözlü, fiziksel ve psikolojik şiddet konularında ve 
ayrıca medeni cesaret, sınıf topluluğu ve sosyal cesaret 
konularında duyarlı hale getiriyorlar. Bizi burada desteklemek 
isterseniz, lütfen okul destek derneği (Förderverein) ile iletişime 
geçin. 
 

G 

Gewalt  

Ş iddet 

Şiddet; ister fiziksel ister sözlü olsun, kesinlikle hoş görülemez. 
Bunu önlemek adına düzenli olarak F.ü.R. Projesi uygulanır. 
(bkz. F.ü.R.) 
 
 

 

 



	

H 

Handy / Smartwatch  

Cep Telefonu / Akıl l ı  Saat  

Öğrencilerin cep telefonunu yanına alması yasaktır. Sadece 
haklı istisnai durumlarda, okul yönetimi ve sınıf öğretmeninin 
izin vermesi halinde okul çantasında, cep telefonu 
bulundurulabilir. 

 
Hausaufgaben  

Ev Ödevi 

Ev ödevi, sınıfta öğrenilen müfredatı alıştırma ve pekiştirme 
amacıyla verilir. Günlük veya haftalık olarak verilebilirler. Uzun 
sürede yapılacak ev ödevleri, öğrencilerin kişisel 
sorumluluklarını ve zaman yönetimini öğrenmelerini teşvik 
etmek maksadıyladır. Birinci ve ikinci sınıf öğrencisi, ev ödevleri 
için genellikle 30 dakikadan daha fazla zamana ihtiyaç 
duymamalıdır. Üçüncü ve dördüncü sınıf öğrencileri için bu süre 
45 dakika kadardır. Çocuğunuz sık sık ev ödevleri için daha 
fazla zamana ihtiyaç duyuyorsa, acilen sınıf öğretmeniyle 
görüşmelisiniz. 
 

Hector-Kinderakademie  

Hector Çocuk Akademisi 

Özel yetenekleri ve ilgileri olan çocuklar, Çocuk ve Gençlik 
Akademisi (Kinder- und Jugendakademie Buntstift)’nin bir 



	

bölümü olan Hector Çocuk Akademisi (Hector-Kinderakademie 
Sindelfingen)'nde kurs alma şansına sahiptir. İlanlar, her yarı 
dönem başında Böblingen Eğtim Bakanlığı (Staatlichen 
Schulamts Böblingen)  ilkokullarının hepsinde kitapçık olarak 
yayınlanmaktadır. Öneriler ilgili öğretmenler tarafından verilir. 

Homepage (in Arbeit)  

Okul internet sitesi (yenileniyor) 

 
Halbjahresinfo  

Yarı Yıl  Karnesi 

3. ve 4. Sınıflar için yarı yıl karnesiyle başarı ve notlar hakkında 
bir bilgilendirme yapılır. 
2. sınıfta öğrenci karnesi yerine veli ile görüşülerek 
bilgilendirme yapılır. 

 

 

Hitzefrei  

Sıcaklık Tati l i  

Okul yönetimi sıcaklığın yüksek olduğu günlerde, altıncı (son) 
ders saatini tatil etme kararını verebilmektedir. 
 

 



	

J 

Jurismappe/ Postmappe  

Juris Dosyası/ Posta Dosyası 

Bu dosyaya ev ödevi ve önemli bilgilendirmeler konulur. Lütfen 
düzenli olarak kontrol edin. 

 

K 

Königsknoll  

Königsknoll bir "kötü topraklı engebeli arazi" dir. 
Kelime "kral", "k" ve "noll" olmak üzere üç sözcükten meydana 
gelmiştir. Flurnamenlexikon Ansiklopedi'sinde: "Noll" 
"yuvarlak, kupa şeklinde bir yükseklik, tepe, gözetleme noktası" 
olarak geçmektedir. 
"König (Kral)" sözcüğü şöyle açıklanmıştır: "Çok özel bir yer". 
İlkokul Königsknoll'un ismiyle ilgili bilgiler okulumuzun 
sayfasında bulunabilir. (Kaynak: Flurnamenkartei von Eugen Schempp) 
 

Klassenpflegschaftsabende (Vorlage)  

Sınıf bakım&tutum Akşamları (şablon) 

Bkz. Veliler Toplantısı    

 
Klassenarbeiten 



	

Yazıl ı  Sınavlar 

Yazılı sınavlar düzenli aralıklarla yapılan öğrenim durumu 
değerlendirmeleridir. 3. sınıftan itibaren de bu sınavlar 
notlandırılır. Karnedeki notlara dersteki katılımlarda dahildir. 
 

Klassenlehrer(in) und stellvertretender Klassenlehrer 

Sınıf Öğretmeni ve Yedek Sınıf Öğretmeni 

Sınıf öğretmeni, tüm okul meseleleri için muhatabınızdır. Sınıf 
öğretmeninin hasta olduğu durumlarda, yedek sınıf 
öğretmenine başvurabilirsiniz. 
 
 
Krankes Kind 

Hasta Çoçuk 

Bkz: Mazeret bildirme 
 

 
Kranke Lehrkraft 

Hasta Öğretmen 

Bir öğretmenin bir haftadan daha uzun süre okula 
gelemeyeceği durumlarda, okul yönetimi velileri yazılı olarak 
bilgilendirecektir. 
 

Klassenkasse 

Sınıf Kasası 



	

İlk veli toplantısında, sınıfın özel harcamalarını finanse etmek 
için belirli bir miktar para toplanır (Örneğin: Tiyatro biletleri, 
Noel baba hediyeleri, vb.). 
 

L 

Läuse 

Bit 

Okulda baş bitine rastlanması durumunda, etkilenen çocuğun 
tedavi için hemen okuldan alınması gerekir. Lütfen bulaşıcı 
hastalıklar bölümüne bakınız. 
 

Lesehöhle 

Okuma Mağarası 

Öğrenci kütüphanemiz Sindelfingen Şehir Kütüphanesinin bir 
koludur. Haftada iki kez öğrencilerin dersten sonra kitap ödünç 
alma imkanı mevcuttur. Okuma mağarası gönüllü veliler 
tarafından işletilmektedir. 
 

Lola (relevant für die 1. Klasse) 

Lola (1. sınıf için önemlidir) 

= Einstein'ın kız kardeşinin adıdır ve aynı zamanda birinci sınıflar 
için Almanca dersine girişi konu alan altı çalışma kitapçığına 
verilen isimdir. 
Lola, tüm öğrencileri farklı performans seviyelerinde ve 
öğrenme hızlarında bireysel olarak desteklemektedir. 



	

 
 
 
 
 
 
 

 

Biz		
	

anlaşmazlıkları	çözeriz	
	
	

kibarız	
	

Birbirimize	karşılıklı	yardım	ederiz	
	
	

Birlikte	ve	birbirimizden	ögreniriz	
	
	

Birlikte	oynarız	
	
	

Sağlıklı	besleniriz	
	
	

Dünyayı	keşf	ederiz	
	
	

Birbirimize	arkadaş	canlısıyız	
	
	

Hoşgörülü	yaşarız	
	
	

Düzenli	ve	dikkatliyiz	
	
	

Birlikte	güleriz	
	

									Wir	
													lösen	Konflikte	

														sind	höflich	

									helfen	uns	gegenseitig	

										leren	mit	–	und	voneinander	

									spielen	gemeinsam	

ernähren	uns	gesund	

										entdecken	die	Welt	

						sind	freundlich	zueinander	

									leben	Toleranz	

			sind	ordentlich	und	achtsam	

														lachen	zusammen	



	

 

M 

Materiall isten 

Malzeme Listesi 

Her okul yılının sonunda, öğrencilere bir sonraki okul yılı için 
ihtiyaç duyacakları tüm malzemelerin bir listesi verilir. Birinci 
sınıf öğrencilerine ise bu liste okulun ilk haftası dağıtılır. 
 

Mittagessen mit Anmeldung 

Kayıt Yaptırarak Öğ le Yemeğ i  

Königsknoll Okulunda, çocuğunuz pazartesiden perşembeye 
kadar sıcak yemek yeme imkanına sahiptir. 
Öğle yemeği; bir ana yemekten (hiç bir zaman domuz eti 
kullanılmamaktadır) ve bir tatlıdan oluşur. Yemekler 
"Mornhinweg" şirketi tarafından pişirilir ve sunulur. Aylık yemek 
listesi internet sitemizin ana sayfasında mevcuttur. 
 

 

 

 

 

 

 



	

N 

Noten/Zeugnis 

Ders Notları / Karne 

Bir okul yılı boyunca çocuklar davranışları ve derslerdeki başarı 
durumları hakkında geri bildirim alırlar. 
İkinci sınıfın sonunda, tüm çocuklar ilk kez Matematik ve 
Almanca derslerinden not alır. Üçüncü sınıftan itibaren, 
Matematik, Almanca, Hayat Bilgisi, Müzik, Güzel Sanatlar, 
İngilizce, Hareket / Oyunlar / Spor, Din Dersi, Elyazısı ve defter 
düzeni alanlarında notlar verilir. 
 

P 

Parken 

Park Etme 

Wengertstraße'de otopark sınırlıdır. Lütfen, çocuklarımızın 
yararı için park yasaklarına uyunuz. Park etmiş araçlar çocukların 
görüşünü etkiler ve büyük ölçüde çocukları tehlikeye sokar. 
 

 

 

 



	

Pausenengel 

Tenefüs Meleğ i  

4. sınıf öğrencileri Tenefüs Meleği olarak eğitilebilirler. Tenefüs 
Melekleri, diğer öğrenciler için muhatap kişi olurlar. Tartışma 
durumunda problem çözücüdürler. Tenefüs Melekleri yeşil bir 
yelek giyer. Anlaşmazlık veya zorluk durumu yaşadıklarında, 
tabiki doğal olarak, parlak flüoresan ceket giyen öğretmenler 
bulunmaktadır. 
 

 

Patenklasse 

Patensınıf ı  

Her 1. sınıf, bir 3. Sınıf ile eşleşir. Eşleşen bu üçüncü sınıfa 
Patensınıfı (Yardımcı Sınıf) denir (1a sınıfı 3a, 1b sınıfı 3b gibi). 
Bu sınıflar, birinci sınıf öğrencilerinin okul hayatına alışmasına ve 
okulda kendilerini iyi hissetmelerine iki yıl boyunca yardımcı 
olurlar. İki yılın sonunda üçüncü sınıf olmuş bu öğrenciler, 
gelecek yeni birinci sınıflar için Paten sınıfı olarak görev alırlar. 

 
 
 



	

R 

Rauchverbot 

Sigara içme Yasağ ı  

Okul binasında ve tüm okul bahçesinde sıkı sigara içme yasağı 
vardır. Özellikle yetişkinler burada örnek bir rol model 
olmalıdırlar. 
 

S 

Schulbücher 

Ders Kitapları 

Çocuklara ücretsiz olarak okul tarafından sağlanan tüm ders 
kitaplarına özen gösterilmelidir. Kitaplar çıkarılabilir bir kaplama 
ile kaplanmalıdır (Yapışkan kaplama kullanılmamalıdır). 
Çocuğun hatası nedeniyle kullanılamaz hale gelen kitaplar, 
veliler tarafından yenisi alınarak değiştirilir. 
 

Schulobst 

Okul Meyvesi 

Okulumuz Avrupa "Okul Meyve Programına" katılmaktadır. Bir 
sponsor aracılığıyla, öğrenciler düzenli olarak taze meyve ve 
sebze alırlar. Bu şekilde öğrenciler farklı meyve ve sebzelerin 
tadına bakarlar ve sağlıklı beslenmeye teşvik edilirler. 
 



	

Schulsozialarbeit 

Rehberlik Çalışması 

Okul sosyal hizmet uzmanı Bayan Hölzler, normal şartlarda 
pazartesiden cumaya okulumuzda çalışmaktadır. Öğrenci, veli 
ve okul arasındaki bağlantıdır.Bayan Hölzler’in ofisini birinci 
katta bulabilirsiniz (oda 214). Kendisine bu Mail adresinden de 
ulaşabilirsiniz. 
hoelzler.c@caritas-schwarzwald-gaeu.de 
 

Schulversammlung 

Okul Toplantı ları  

Öğrencilerin güncel konuları tartışabilmesi için düzenli okul 
toplantıları yapılmaktadır. 
 

Schulwechsel 

Okul Değ işt irme 

Okulunuzu değiştirecekseniz eğer (örneğin; taşınma nedeniyle), 
derhal sınıf öğretmenine ve sekretere başvurun, böylece tüm 
işlemler ve ders kitaplarının iadesi zamanında tamamlanabilir. 
 

Schulweg 

Okul Yolu  

İdeal olarak, çocuğunuz okula yürüyerek gider. Örneğin aynı 
mahalleden çocuklarla. 
Güzergah planı www.sindelfingen.de/schulwegplan adresinden 
veya ana sayfamızdan indirilebilir. 



	

Schwimmen/ Klasse 2 und 3 

Yüzme / Sınıf 2 ve 3 

İkinci ve üçüncü sınıf öğrencileri, perşembe günleri 
Klosterhallenbad'da yüzme derslerine katılırlar. (Yüzme 
bilmeyenler için bir grup ve yüzmeyi öncesinde öğrenmiş 
çocuklar için bir grup mevcuttur. Yüzme derslerinin 
başlangıcından önce doğru zamanda tüm bilgileri içeren bir 
ebeveyn bilgilendirme mektubu alacaksınız. Çocuklar havuz 
bonesi takmak zorundadırlar. Bu boneler yüzme havuzu için 
giriş kartı olarak kullanılır. Mazeret, spor derslerinde olduğu gibi 
yazılı olarak sunulmalıdır. Mazaretli öğrenciler paralel sınıflarda 
yüzme derslerini geçirirler. 
 

Sekretariat 

Müdüriyet 

Sekreterya 220 numaralı odanın birinci katında bulunmaktadır. 
Sekreterya bir kaplan ördeği resmi ile işaretlenmiştir. 
Sekreterya, salıdan perşembeye 07: 45 - 12: 15 saatleri 
arasında açıktır. Mesai saatleri dışında telesekretere mesaj 
bırakabilirsiniz. Bayan Wörner’e  07031 -81 48 59 numaralı 
telefondan ve Mail ile (sekretariat@gs-koenigsknoll.de) 
ulaşabilirsiniz. 
 

SmartWatch 

Akıl l ı  Saat 

Bilgi güvenliği hakları nedeniyle, akıllı kol saatlerinin okulumuza 
getirilmesi yasaktır. 
 



	

T 

Telefonkette 

Telefon Zinciri  

Bir sınıfa hızlı bir şekilde bilgi verilmesi gerektiğinde, telefon 
zincirine sahip olmak faydalı olacaktır. Bu ilk veli toplantısında 
konuşulmalıdır. 
 

Tests 

Testler 

Testler; performans ölçümünün büyük bir parçasıdır. Testler 
ilgili sınıf düzeyinde paralel olarak yazılırlar. 3. sınıftan itibaren 
testler notlandırılır. Test değerlendirme sonuçları, veliler 
tarafından imzalanmalıdır. 
  

U 

Unfall 

Kaza 

Çocuğunuz okula giderken, ders sırasında ve okul 
etkinliklerinde sigortalıdır. Bir kaza durumunda, lütfen bunu 
sekretaryaya bildirin ve bir form doldurun. Lütfen çocuğunuzu 
Sindelfingen hastanesine götürün. 

 



	

V 

Verlässliche Grundschule (VGS) oder Kernzeit/ 

Betreuung 

Güvenil ir İ lkokul (VGS) veya Çekirdek Zaman / bakım 

Güvenilir İlkokulun (VGS) bir parçası olarak, tüm okul günlerinde 
7.30 - 8.30 saatleri arasında, öğleden sonra 12.00 - 13.30 
saatleri arasında çocuk bakımı yapılmaktadır. Çocuk bakımı 
ücretlidir. Yüklenici Sindelfingen belediyesidir. Daha fazla bilgi 
sekretaryadan veya bakıcı personelden çalışma saatlerinde 
edinilebilir. Kayıt formları sekretaryadan veya irtibat kurulacak 
kişi olan Bayan Stepper'den temin edilebilir. 
 

 

VERA (3. Sınıfta) 

Baharda, tüm üçüncü sınıf öğrencileri Almanca ve Matematik 
alanındaki Uluslararası Karşılaştırmalı Çalışmaya (VERA) katılırlar. 
Bunlar Kültür Bakanlığı tarafından belirlenen üç günde yapılır. 
Testin sonuçları 4. Sınıftaki veli toplantısında velilere 
bildirilecektir. VERA notlandırma sistemine dahil 
edilmemektedir. 
 

 

 

 



	

Vesper 

Beslenme 

Tüm sınıflarda, bu yıldan itibaren sınıf ortamında beslenme 
yapılacaktır böylece öğrenciler oyun alanında oynamak ve 
koşmak için vakit geçirebilirler. Lütfen çocuğunuza sağlıklı bir 
beslenme çantası (meyveler, sebzeler, ekmek, süt ürünleri) 
hazırlayın ve içmesi için su verin. 
 
 

W 

Wasser 

Su 

Tüm sınıflarda öğrencilere su (gazlı ve gazsız) verilmektedir. Bu 
amaçla, okul yılının ilk veli toplantısında bir katkı payı 
ödemelisiniz. Her çocuk okula kendi bardağını getirmelidir. 
 

 

Wil lkommensklasse 

Hoşgeldin Sınıf ı  

Hoşgeldin sınıfı (ayrıca: hazırlık sınıfı, VKL), kısa bir süre önce 
Almanya'da yaşamaya başlamış olan çocuklar için açılır. Dil 
eğitimine ihtiyaç duyan bu çocuklar düzenli bir sınıfa dahil 
edilmeden önce burada özel dil desteği alırlar. 
 



	

Wörterkiste (Klasse 3 und 4) 

Kelime Kutusu (3. ve 4. Sınıfta) 

3. ve 4. sınıflarda Almanca dersinde kelime kutusu ile çalışılır. 
Öğrenilen kelimeler çeşitli alıştırmalarla birlikte kullanılarak, 
kalıcılaştırılır. 
 
 

Z 

Zeugnis/Noten 

Karne / notlar 

Yaz tatilinden önceki son Cuma günü, her sınıftan çocuğa yıl 
sonu karnesi verilir. 3. ve 4. sınıflara ve aynı zamanda hoşgeldin 
sınıflarına Yarı yıl karnesi, Şubat başında verilir. 
Yıl sonu karneleri ve yarı yıl karneleri yasal bir vasi tarafından 
imzalanacak ve ilgili tatillerden önce sınıf öğretmenine geri 
verilecektir. 
 

 

Zirkus 

Sirk 

Her dört yılda bir okulumuz aileler ile birlikte bir hafta boyunca 
sürecek bir sirk projesi yapar. Çocuklarla çalışma yapmak 
maksadıyla profesyonel bir sirk de projeye katılır. 
 



	

Zusammenarbeit 

İşbirl iğ i  

Sizi, öğretmenlerimizle işbirliği yapmaya davet ediyoruz. 
Sizlerin katılımı olmadan, aktif okul hayatı ve öğretim artık 
düşünülemez. 
 
 


