
Herman-Nohl-Okulu, 11.01.2021 

Yeni  yıl dileklerimizle birlikte önümüzdeki haftalarda durum bilgilendirmesi 

Herman Nohl Okulundaki sevgili öğrenciler ve ebeveynler,  

Yeni yıl dileklerimizle, siz ve ailenizin harika bir tatil geçirdiğini, 2021 yılına iyi ve sağlıklı 

girmiş olmanızı temenni ederiz.  

   

1. Mevcut durum 

Berlin eğitim idaresinin / hükümetinin 8 Ocak 2021 tarihli yeni kararlarına göre, okulların  

kapalı kalması  22 Ocak'a kadar uzatildi! 11-22 Ocak haftalarında okulda ders 

olmayacaktır, Ancak 'evde okul temelli öğrenme' (SalzH) artı okulda acil bakım vardır. 

Önümüzdeki birkaç hafta için kurallar: 

• 11-22.01: Geçen haftaki gibi evde 'evde okul temelli öğrenme (SaLzH) 

• 25.01.: 1-6. sınıfların okula geri gelmesi bekleniliyor. Lütfen bilgileri takip edin! 

• 29.01. tarihinde  karneler verilecek, karne günü olarak 29 Ocak'ta  1.-3. derse kadar 

ders olacak. Detaylar aşağıdaki gibidir!  

• Planlandığı gibi kış tatilleri 1-5 Şubat (30.01. -07.02.21 hafta sonları ile). 

• 08.02.‘den itibaren yarım gruptaki tüm sınıflar için yüz yüze eğitim başlayacaktır. Bu 

konu ile ilgili sizleri bilgilendireceğiz!  

• 15.02.: Berlin Stufenplan diye adlandırdığımız plana göre ders olacaktır, yani okulda 

normal ders olacaktır.  

Geçen hafta boyunca aldığımız bildiler doğrultusunda meslektaşlarımızdan..0 .. 

enfeksiyon vakası ve öğrencilerimizden..1..çocuğumuzun  enfeksiyona yakalandığını  ve 

karantina sürecinin sona erdiğini ögrendik. Böylelikle okulumuz (HNS), birçok Neukölln’lü 

okullar gibi 'yeşil alandadır‘.  

 

2. Evde okul temelli öğrenme (SalzH) 

Önümüzdeki haftalarda, çocuklarınız sınıf liderlerinden  merkezi dersler için görevler 

alacak. Haftalık planlarda veya diğer formatlarda, neyin üzerinde çalışılması gerektiğini, 

ne zaman, hangi konuda ve tamamlanan ödevlerin  öğretmenlere nasıl geri gönderilceği 

dahilinde bilgi alacaksınız. Öğretmenlerle yapılan video konferanslara katılım zorunludur. 

Her çocuk haftada iki kez öğretmenlerle doğrudan temas halinde olmalıdır. 

Ekte, SalzH'yi desteklemek için olası öğrenme platformlarının, TV kanallarının, 

uygulamaların ve özel içeriğin çok faydalı bir özetini bulacaksınız! 



SalzH  öğretim formunun bu dönemin  değerlendirmesinde yer alacağını  ve bu  aşamada 

kazanılan izlenimler dönem notlarına dahil edileceğini bildirmek isteriz.  

 

3. Acil bakım 

Ayrıca, okulda acil bakım, çocuklarını yanlız yetiştiren ebeveynlerin çocukları ve ilgili 

meslek gruplarındaki ebeveynler için mevcuttur. Çocuklara öğretmenler ve eğitimcilerden 

oluşan ekip her gün 07: 30'dan 16: 00'a kadar bakım sunuyor.  

Acil bakımda SalzH’da verilen ödevler kısmen işlenebiliniyor, ancak görevleri 

tamamlarken çocuğunuza destek vermeniz  önemlidir. 

Acil bakım için sekreterlik (Tel: 62 00 83 30) veya Bay Krause’ye (Tel: 62 00 83 34) 

ulaşarak kayıt yaptırabilirsiniz. Öğlen yemeği verilmektedir.  

 

4. Karneler  

Bu yarı yıl maalesef anormal bir ders dönemi  olsa bile, muhtemelen 29 Ocak 2021'de) 3-

6. sınıflar için karne verilecektir. Çocukların sınıfa ve SalzH'e katılımının izlenimlerinden, 

yazılıların notlarından / değerlendirmelerinden, sınıf çalışmasının sonuçlarından ve proje 

çalışmalarının sonuçlarından, öğretmenleri her zamanki gibi karne notlarını 

belirleyecekler.  

Elbette bu  dönemin özel koşullarını da hesaba katacağız. Ortaokullara geçiş için sözde 

destek tahmini 6. sınıf için yapılacaktır.  

 

5. Ön görünüm  

Mevcut aşamanın, Şubat ayından itibaren okul yılının daha normal bir ikinci yarısının 

yaşanmasına yardımcı olacağını umuyoruz. HNS'deki meslektaşlar, SalzH'ye ek olarak, 

okul yılının ikinci yarısı için önemli planlamalar yapıyorlar. Bunu göz önünde bulundurarak, 

yılın ikinci yarısına iyi hazırlanmış olarak ve sizlerin de işbirliği ile, iyi hazırlanmış 

öğrencilerimizi yakında tekrar karşılayabilmeyi umuyoruz.  

 

Sınıf liderleriniz, sekreterliğimiz  ve  bize de her türlü sorunuzu yanıtlamaktan mutluluk 

duyarız. 

 

Saygılarımızla,  

M.Ziegfeld   M. Hinz   M. Krause       

(okul yönetimi ve HNS EFÖB koordinasyonu) 


