Tüm gün okul teklifi
Fürst-Johann-Ludwig-Okul Hadamar
2022/2023 Okul yılı için

Yılın 1. yarısı
Öğleden sonra öğrenci ve ödev bakımı için
(„Hausaufgaben- und Nachmittagsbetreuung“)

zorunlu kayıt (6. - 10. ders)

Genel bakış / daha fazla bilgi için

Özet:
➢ Öğretmenler veya eğitimli lise öğrencileri tarafından küçük gruplar halinde
denetim
➢ Ödevler için destek (özel ders değildir!)
➢ Ödevinden sonra çeşitli teklifler (el sanatları, oyunlar, egzersiz, spor...)
➢ Otobüs seyahat süreleri için uygun saatler
➢ Öğle yemeği molası sırasında çeşitli açık teklifler
➢ Okulda kantin vardir
➢ Kayıt sonrası katılım zorunludur
➢ Devamsızlıklar ayrıca mazur görülmelidir
➢ Ev ödevi defteri tutulmalıdır
➢ Tamamlanan ödevler öğretmenler veya eğitimli lise öğrencileri gösterilecek
ve imzalanacaktır
➢ Öğrenci ile alakali sorunlu durumlarda sınıf öğretmenleri ve veliler bilgilendirilir.
Kayıt sınıf öğretmenine teslim edilmelidir.
Başlangıç: 06 Eylül Salı'dan itibaren Koridor 14'te

Kayıt (sayfanın arkasına bakın) en geç 16 Eylül 2022 tarihine
kadar!
ir çalışma grubuna veya destek kursuna katılım nedeniyle kayıtlar veya iptaller de
daha sonra - çalışma grubu / destek kursu başlangıcında yapılabilir.

2022/2023 Okul yılı için tüm gün okul teklifi
için zorunlu kayıt
Bu vesileyle çocuğumu ________________________________ zorunlu
kaydettiriyorum.
(lütfen büyük harflerle: soyadı, adı)
Sınıf _________ , Sınıf öğretmeni ________________________

Öğleden sonra öğrenci ve ödev bakımı (saat 12:00-16:30)
➢ 6. ders: Normal dersleri 12:00'de biten ve ev ödevi denetimine katılan
öğrenciler için, bir çalışma grubu (AG) veya 13:30'dan itibaren destek kursuna
katılım edenler için.
➢ 7. ders: Ev ödevi/egzersiz materyali üzerinde çalışmak için zorunlu süre
➢ 8. ders: Ev ödevi yapma fırsatı / bakım ve aktivite teklifleri
➢ 9. + 10.Std.: Bakım teklifleri

Lütfen istenen saatleri işaretleyiniz!
Ders

Saat

6.

12:00 –
12:45

7.

12:45 –
13:30
13:30 –
14:15
14:15 –
15:00

8.

9.
10.

Pazartesi

Salı

Çarşamba

Perşembe

Cuma

15:00 –
15:45
15:45 –
16:30

Not: ____________________________________________ (Örneğin, sadece her
14 gün öğrenci ve ödev bakıma katılım istiyoruz (günleri netleştirin))
___________________________________________________________________
Yer, tarih

Bakım ve koruma yetkisi olan kimsenin imzası

Telefon veya cep telefonu numarası: __________________________________
(gün boyunca ulaşanılabilir)

