
ÇOCUĞUM OKULA GELİYOR
Ebeveynlerin okula başlaması için tavsiyeler
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Sevgili Ebeveynler,

Anaokulundan okula geçiş sadece çocuklarınızın değil, ebe-
veynler olarak sizlerin de yaşamlarında özel bir aşamadır.

Çocuğunuz bilmediği bir çevreyi tanıyacak, yeni arkadaşlar 
edinecek ve aile içinde tamamen farklı bir günlük rutine 
sahip olacaksınız.

Elbette ebeveynler olarak yaşamınızdaki bu yeni dönem bir 
zorluk oluşturabilir ve bazı sorular doğurabilir.

 Çocuğumu okul çağına nasıl hazırlayabilirim?

 Çocuğum için doğru okulu nasıl bulabilirim?

 Çocuğum okul için yeterince olgun mu?

 Sorularım için kime başvurabilirim?

Çocuğunuzun hayatındaki yeni aşamanın ve 1. sınıfa geçişin 
başarıyla gerçekleşmesi için size bu kılavuzu sunmak iste-
rim.

Bu kılavuzda sorularınıza yanıtlar alacak, çocuğunuzu okula 
başlarken en iyi nasıl destekleyebileceğiniz konusunda 
ipuçları ve uyarılar bulacaksınız.

Çocuğunuzla birlikte okula başlayana kadar güzel 
geçireceğiniz zamanlar ve yaşamınızdaki bu yeni aşamaya 
geçişte başarılar dilerim.

Kaymakamınız

Dr. Andreas Coenen



6 
 

Doğum günü 30 
Eylül'e kadar mı? Doğum günü 30 

Eylül'den sonra mı?

Mecburi eğitim! 
Dilekçeyle okula 

başlanabilir! 

Kuzey Ren-Vestfalya eğitim sistemi 
 

 

 
Mecburi eğitim! – 30 Eylül'e kadar  
6 yaşını dolduracak olan tüm çocuklar 
aynı takvim yılının 1 Ağustos günü mecburi eğitim çağına 
girmiş olur.  

(Okul Kanunu md. §35 – mecburi eğitimin başlangıcı) 

 
Uyarı! 
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İlkokul formları 
 

İlkokul: 

 1. ila 4. sınıfları kapsar. 
 Şunlar arasından seçim yapılmalıdır: 

- Topluluk ilkokulu 
- Dini ilkokul (Protestan veya Katolik) 
- PRIMUS okulu (1.-10. sınıflar ile) 

 

 Okula gitmek büyük ölçüde ücretsiz ve aynı zamanda zorunludur. 
 
 Çocuğunuzun hangi ilkokula kaydolacağını ebeveynler olarak özgürce 

seçebilirsiniz. Okul, yeterli boş yer varsa çocukları kabul eder.  

 

 Dersler genellikle Almanca, matematik, hayat bilgisi, sanat, müzik, 
İngilizce ve spor konularını içerir. 

 
 Almanya'daki karne notları şunlardır: 

1 - Çok iyi 
2 - İyi 
3 - Orta 
4 - Geçer 
5 - Zayıf 
6 – Yetersiz 
 

 İlk iki (kimi zaman üç) öğretim yılında not verilmez. 
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Okulların tam gün ve bakım hizmetleri 
 

Açık tam günlük okul (OGS) 
 
 Çocuğunuz için öğleden sonra da bakım hizmeti sunulur. 
 Normalde pazartesi ila cuma günleri 8:00 ila 16:00 saatleri arasında, en 

az saat 15:00'e kadar. 
 Çocuğunuzun öğretim yılı boyunca saat 16:00'ya kadar okulda kalması 

gerekir. 
 Ancak okulda boş yer varsa yer bulabilirsiniz. 
 Çocuğunuza öğle yemeği verilir. Bunun için ebeveyn katkı payı 

ödemeniz gerekir. 
 Çocuğunuzun açık tam günlük okula gidip gidemeyeceğini size ilkokul 

bildirir. 

 
Sekiz ila bir (8 – 1) arası okul 
 
 Çalışma saatleri ve okul tarafından sağlanan bakım: 

Saat 8:00 ila 13:00 
 Çocuğunuz eve daha erken de gidebilir. 
 Ebeveyn katkı payı ödemeniz gerekir. 
 Ancak okulda boş yer varsa yer bulabilirsiniz. 
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Ana dilde ders (HSU) 
 

 

 HSU, iki dilde yetişen öğrencilere yönelik bir hizmettir. 
 Viersen ilçesinde halihazırda Arapça, Arnavutça, Darice, Farsça, 

İspanyolca, İtalyanca, Lehçe, Portekizce, Rusça, Türkçe ve Yunanca 

dillerinde HSU hizmeti sunulur.  
 Dersler öğleden sonra Viersen ilçesindeki farklı okullarda yapılır. 
 
 

HSU için kayıt 

 

 Çocuğunuz bir formla HSU için kayıt olabilir. 
 Formu çocuğunuzun okulundan alabilirsiniz. 
 Formu yine oraya teslim etmeniz gerekir. 

 
 Önümüzdeki öğretim yılı için Mart sonuna kadar kayıt 

yaptırılabilir.  
 Kayıt, ilkokula devam edildiği süre boyunca, bununla birlikte en 

az bir öğretim yıllığına geçerli olur. 

 

   HSU formunu buradan indirebilirsiniz: 
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       Dil gelişimi ve dil düzeyinin tespiti 
 
Almanca bilgisi, okul çağına başarılı bir başlangıç için önemli bir ön 
koşuldur. Çocuğunuzun yeterli düzeyde Almanca konuşup konuşmadığını 
belirlemenin iki yolu vardır: 

 Çocuk gündüz bakımevine (anaokulu) giden çocuklar için:  Eğitim 
dokümantasyonu  

 
Her çocuğun Almanca öğrenimine yönelik ilgi ve ilerlemeleri kaydedilir. 
Eğitim dokümantasyonu çocuğunuza aittir ve çocuk gündüz bakımevinde 
geçireceği bütün süre boyunca ona eşlik eder.  

Dilerseniz, eğitim dokümantasyonunun mevcut kısmını okula başlama 
incelemesine getirebilirsiniz. Bu daha sonra ilkokula iletilir.  

Bu şekilde çocuk ve gençlik sağlığı hizmetleri ve okulun çocuğunuzu daha 
iyi bir şekilde desteklemesine yardımcı olursunuz. 

 

 Çocuk gündüz bakımevine gitmeyen veya çocuk gündüz bakımevine 
gidip de ebeveynleri eğitim dokümantasyonunu onaylamamış çocuklar 
için: Dil testi (Delfin 4) 

 

Evde bakım alan 4 yaşındaki tüm çocuklar, dil testine davet edilirler. 
Daveti posta aracılığıyla alırsınız. 

Yeterli düzeyde Almanca konuşamıyor olması durumunda çocuğunuzun 
okula başlayana kadar bir çocuk gündüz bakımevine gitmesi gerekir. 
Burada -gerekirse- ilave Almanca dersi de alabilir.  

 Ebeveyn olarak, çocuğunuzun dil testine (Delfin 4) katılımını 
sağlamazsanız, para cezası ödemeniz gerekir. 
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Okula başlamadan 2 yıl önce  

Ebeveynler için bilgilendirme etkinliği  
 

 
Kim? 

 Okul idare makamı. 

Kimler için? 

 Çocukları iki yıl içinde okula başlayacak olan ebeveynler. (4 yaşında) 

Ne zaman? 

 Postayla yazılı davet aldıktan sonra. 

Neden? 

 Ebeveynler için şu konularda danışmanlık: 
 

 Okul çağı başlayana kadar destek seçenekleri 
 Çocuk gündüz bakımevlerinde eğitim desteği 
 Okula başlama süreci 
 İlkokullar ve hizmetler  
 Dil düzeyi tespiti ve dil teşviki 
 İştirakçi ortaklarla işbirliği 
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Ağustos/Eylül/Ekim 
Şehir/belediye 

yazısı 

Eylül/Ekim 
Bilgilendirme etkinlikleri 

"Açık kapı günü" 
Kasım 

Okul kaydı 

Ağustos-Temmuz 
Okula başlama 

incelemesi 

Ağustos 
Okula başlama günü 

 

Nisan-Haziran  
İlkokul 

ebeveyn bilgilendirme günleri 
 

Okula başlamadan 1 yıl önce 

Okula giden yol 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocak-Mayıs 
Okul yeri 

/OGS 
onayı 

Nisan-Haziran 
Yeni  

okula ziyaret 
(çocuk gündüz bakımevi 

okul işbirliği) 
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Okula başlamadan 1 yıl önce 

Ağustos/Eylül/Ekim: 

 

Ebeveyn mektubu / şehir/belediye yazısı  

 
 Okul idare makamından. 
 İlkokula kayıt tarihlerini belirtir ve kayıt prosedürü hakkında 

bilgilendirir. 
 İlkokullardaki açık kapı günü hakkında bilgiler. 
 Ebeveynler için bilgilendirme etkinliğine davet (okula başlamadan 1 yıl 

önce). 

 

Ebeveynler için  

bilgilendirme etkinliği  
 

 

Şu konularda bilgiler: 

 Okul türleri ve okul biçimleri 
 Okul kaydı 
 İlkokullardaki açık kapı günü 
 Kayıt prosedürü 
 Okula başlama incelemesi 
 Okulların eğitim ve bakım hizmetleri 
 Ebeveynlerin katılımı 
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Okula başlamadan 1 yıl önce 

Ekim/Kasım: 

 

İlkokullardaki açık kapı günü 
 
 Okulun, öğretmenlerin, sınıfların ve okuldaki yaşamın öğrenilmesi. 

 

 Tarihleri çocuk gündüz bakımevinden, yerel gazeteden, internetten 
veya okul idare makamının yazısından öğrenebilirsiniz. 

 
 Okul konseptleri ile eğitim ve bakım hizmetlerinin tanıtılması. 

 

 

 

        Okul seçimi için ipuçları 
 Konumsal yakınlık ve okul yolu 
 Öğleye kadar veya tam gün hizmet ihtiyacı 
 Pedagojik yaklaşım 
 Mezhep/din 
 Hizmetler ve ağırlık noktaları 
 Arkadaşların ve oyun arkadaşlarının okul seçimi 
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Okula başlamadan 1 yıl önce 

Kasım: 

 

Okul kaydı 
 
 Takip eden yılda mecburi eğitim çağına girecek olan tüm çocukların 15 Kasım'a kadar kayıt 

yaptırmış olması gerekir. 
 Kayıt tarihlerini ilkokula sorabilir, yerel gazetede veya okul idare 

makamının yazısında bulabilirsiniz. 
 İlkokula kayıt yaptırılması bir çocuğun okula gerçekten kabul edildiği 

anlamına GELMEZ. Okula kabulün gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine, 
kayıt prosedürünün sonunda okul müdürü karar verir.  

 

Okula başlama görüşmesi 
 

 Kayıt yaptırmaya çocuğunuzu da getirin.  
 Görüşme esnasında çocuğunuzun genel 

gelişiminin ve Almancasının nasıl olduğuna bakılır.  
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Okula başlamadan 1 yıl önce 

Ağustos-Temmuz: 

 

Okula başlama incelemesi 
 

Ne zaman? 

 Çocuğunuzun 6. yaş doğum günü dolayları. 

Kimler katılır? 

 Okula başlama yılının 30 Eylül gününe kadar  
6 yaşında olacak olan tüm çocuklar. 

Nerede?  

 Viersen İlçesi Sağlık Dairesi, Rathausmarkt 3, 41747 Viersen. 

Neden?  

 Çocuğunuzun okula gitmek için yeterince sağlıklı olup olmadığının 
veya halen desteğe ihtiyacı olup olmadığının görülmesi için. 

 

İncelemeye beraberinizde şunları getirin: 

 Okula başlama incelemesi yazısı 
 Doldurulan anket (bilgiler isteğe bağlıdır) 
 Sarı renkli çocuk muayene defteri ("Gelbes 

Kinderuntersuchungsheft") 
 Aşı cüzdanı ("Impfpass") 
 Varsa anaokulunun eğitim dokümantasyonu. 
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İlk kısım

→Çocuk hemşiresi

İşitme ve görme testi

Sayı ve miktar 
kavrayışı, el-göz 

koordinasyonu ve 
dikkat hakkında 

görevler

Aşı durumunun 
kontrolü

Anketin gözden 
geçirilmesi

İkinci

kısım
→Çocuk doktoru

İnce ve kalın motor 
becerilerinin 

kontrolü

El-göz 
koordinasyonu ve 

görsel algı kontrolü

Dili anlama ve akılda 
tutma 

değerlendirmesi

Bedensel muayene

Okula başlama incelemesi süreci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İnceleme sonuçlarının 
görüşülmesi 
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Erteleme 
 
 Mecburi eğitim çağındaki çocuklar ancak ciddi sağlık nedenlerinden 

ötürü okula başlayana kadar bir yıl daha bekleyebilirler. 
 

 Kararı, okul doktorunun raporuna dayanarak okul yönetimi verir. 
 
 
 

 

Ebeveynlerin dilekçesiyle okula başlama 
 
 Okula başlama incelemesi, kararlaştırılan günden sonra doğan ve 

ebeveynlerinin isteği üzerine vaktinden önce okula başlayacak olan 
öğrenciler içinde geçerlidir.  
 

 Lütfen çocuğunuzu önce istediğiniz ilkokula kaydettirin. Ancak bundan 
sonra Viersen İlçesi Sağlık Dairesi'nde muayene gerçekleştirilir. 

 

 Çocuğun okula kabulüne ilişkin nihai karar her zaman kabul edecek 
ilkokula aittir. 
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Almanya'ya yeni geldiniz ve çocuğunuz mecburi 
eğitim çağında mı? 

 
  Lütfen çocuğunuzu istediğiniz ilkokula kaydettirin. İlkokula çocuğu 

Sağlık Dairesi'ne bildirir. 
 

 Sağlık Dairesi okula başlama muayenesinin tarihini tarafınıza bildirir. 

 

 

   Özel pedagojik destek 
 
 Çocuğunuzun özel pedagojik desteğe ihtiyacı olduğunu 

düşünüyorsanız, çocuk gündüz bakımevi veya çocuğunuzu tanıyan 
diğer bakım birimleriyle (çocuk doktoru vs.) görüşün. 

 

 Özel pedagojik destek ihtiyacının (örn. öğrenme, işitme/görme veya 
bedensel bir engel için) kontrolü için çocuğunuzu kaydettirdiğiniz 
ilkokula başvuruda bulunabilirsiniz. 

 

 Özel pedagojik destek, ilkokulda veya başka bir destek okulunda 
sunulabilir. 
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Okula başlama yılı 

İlkbahar: 

 

Okul yeri ve OGS onayı/reddi 
 
 Okul ilkbaharda ebeveynlere çocuğun bir okul yeri ve OGS yeri alıp 

almadığını bildirir.  
 

 Onay kriterleri arasında örn. kardeşin o okula gidip gitmediği veya 
okulun evden ne kadar uzakta olduğu yer alır. 

 

 Ret durumunda okul yönetimi prosedürün devamına ilişkin sizi 
bilgilendirir. 

 

 

 Lütfen çocuğunuzu zamanında kaydettirin! 
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Okula başlama yılı 

İlkbahar: 

 

İlkokullardaki ebeveyn bilgilendirme akşamları 
 
 Okulu ve öğretmenleri tanıma fırsatından faydalanın. 

 

 Burada şunları öğrenirsiniz:  
 Çocuğunuzun nasıl özel olarak desteklenebileceği. 
 Okulun nasıl işlediği. 

 

 Aklınızdaki soruları sorabilirsiniz. 

 

 

İlkokula gidiş 
 

 

 Çocuklar yeni ilkokullarına daha anaokulundaki son yıllarında giderler. 
 

 1. sınıftaki tanışma günü. Çocuklar okuldaki farklı gündelik 
koşulları öğrenir ve gelecekteki okul arkadaşlarıyla tanışırlar. 
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Eğitim ve katılım paketi 
 

"Katılımı mümkün kılma" 

 
Şu yardımları alıyor musunuz? 

 Hartz IV  
 Kira yardımı  
 Çocuk katkısı  
 Mülteci Yardım Kanunu uyarınca yardımlar 
 Sosyal yardım  

Ve en az bir çocuğunuz mu var?  

 

Öyleyse çocuklar ve gençlere yönelik yeni yardımlar için başvuruda 
bulunabilirsiniz. 

 

Başvuru  
 

 İşsizlik parası II veya sosyal yardım parası alanlar → Viersen İlçesi İş 
Merkezi 
 

 Sosyal yardım, kira yardımı, çocuk katkısı veya  
Mülteci Yardım Kanunu uyarınca yardım alanlar → Viersen İlçe 
İdaresi 
 
 Formlar İş Merkezi'nden veya İlçe İdaresi'nden alınabilir. 

 
 

sosyal ve 
kültürel 
katılım 

Geziler ve sınıf 
seyahatleri 
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 Geziler ve sınıf seyahatleri 
Okullardaki çocuklar için gezi ve sınıf seyahatlerinin masrafları 
karşılanabilir.  Çocuğunuzun cep harçlığını kendiniz vermeniz 
gerekir. 
 

 Okul ihtiyaçları 
Kişisel okul ihtiyaçları için (okul çantası, spor kıyafetleri ve yazma, 
çizme, hesaplama materyalleri) 1 Ağustos günü 100 avro, 1 Şubat 
günü ise 50 avro tutarında bir katkı alırsınız. 
 

 Ücretsiz öğrenci taşıma ("Schokoticket") 
En yakındaki okula gitmek için otobüse veya trene binmesi gereken 
öğrencilerin yol masrafları karşılanır.  
 

 Öğrenme desteği ("özel ders") 
Örn. bir sonraki sınıfa geçmek gibi bir sınıf hedefine ulaşılması 
tehlikedeyse, istisnai durumlarda okul dışında özel ders alımı söz 
konusu olabilir. Öncelikli olan her zaman okulun ücretsiz 
hizmetleridir.  Özel ders için okuldan belge almanız gerekir. 
 

 Okul, çocuk gündüz bakımevi ve yuvalarda öğle yemeği katkısı 
Okullardaki ortak öğle yemeklerinin masrafları karşılanır. Katkı 
doğrudan hizmet sağlayıcıya ödenir. 
 

 Sosyal ve kültürel katılım 
Çocuğunuzun diğer çocuklarla birlikte kulüplere gidebilmesi ve boş 
zaman aktivitelerine katılabilmesi için ayda 15 avroya varan katkı 
alabilirsiniz. Katkı genelde kulübe ödenir. 
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Okul yolu 
 

 

 
Okul çağının başlamasıyla çocuklar dışarıda bağımsız hareket etmeye ve 
yavaş yavaş trafiğe katılmaya başlarlar.  

 

 Okula başlamadan önce okul yolundan çocuğunuzla birlikte gidin. 
 

 Trafikteki tehlikeleri ve örn. trafik ışıklarındaki yapılması gerekenler, 
yaya geçitleri ve önemli trafik işaretleri gibi trafik koşulları üzerine 
konuşun. 

 

 Özellikle okulun ilk haftalarında çocuğunuzu okul yolunda 
desteklemeli ve gerekirse okula servisle gelse bile çocuğunuza eşlik 
etmelisiniz. 

 

 Okul, okula kendi başına gidebilmesi ve güvenle eve dönebilmesi 
için çocuğunuzla birlikte trafikte yapılması gerekenler üzerine 
çalışmalar yapar. 

 

 Okul yolunun üstesinden gelinmesi dışında 1. ila 3. sınıflarda bisiklet 
trafiği de başka bir ağırlık noktası teşkil eder. 
 
 Bisiklet sınavı 4. sınıfta gerçekleştirilir. 
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Okula başlama günü 
 

 
 Okula yeni başlayanlar okulun ilk gününde ilkokulda karşılanırlar. 

 
 Çocuğunuz ve ebeveynler olarak sizler için okulun bu ilk günü özel bir 

gündür. 
 

 Her ilkokul bu günü ve okula başlama merasimini bağımsız olarak 
organize eder. 

 
 
 

 
Okul külahı ("Schultüte") 

 
 
 Okula yeni başlayanlara, okulun ilk günü okul külahları hediye 

edilmesi, Almanya'da 19. yüzyıldan veri süregelen bir gelenektir. 
 
 Okul külahları genelde şekerlemeler ve boya kalemleri ya da başka 

okul malzemeleri gibi küçük hediyelerle doludur.  
 
 Okul külahları satın alınabilir veya çocuk gündüz bakımevi işbirliğiyle 

elde yapılabilir.  
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Okul ekipmanları  
 

 

İyi bir başlangıç için çocuğunuzun belirli okul ekipmanlarına ihtiyacı olur. 

 

 Ayrıntılı bir malzeme listesini, yaz tatilinden önce davet edileceğiniz 
okulunuzdaki ebeveyn akşamında alırsınız. 

 
 Tam olarak listede yazılı olanları satın almaya çalışın, böylece 

çocuğunuz ihtiyacı olan her şeye sahip olur. 

 

Çocuğunuz şunlara her koşulda ihtiyaç duyacaktır: 

 

 

Okul çantası 
 
 
 Çocuğunuzun sırtını korumak bakımından okul çantasının çocuğunuza 

uygunluğunu kontrol etmek için, satın alım esnasında çocuğunuz 
yanınızda olmalıdır.  

 
 Okul çantası mümkün olduğunca hafif, esnek malzemeden yapılmış ve 

çocuğunuzun yaşına ve boyuna göre uyarlanmış olmalıdır. 
 
 Reflektörler sayesinde çocuğunuz karanlıkta da kolayca fark edilebilir.  
 
 Çocuğunuzun ayrıca spor malzemeleri için yeterince büyük bir çantaya 

ihtiyacı olur. 
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Matara ve beslenme çantası 
 
 
 
 Sağlıklı bir kahvaltı ve içecekler, çocuğunuzun gelişimi için önemlidir.  
 
 Her ikisi de sağlam bir şekilde kapanabilir ve kolayca açılabilir olmalıdır.  

 

 

Okul malzemeleri 
 
 
 

 Okulda çalışmalar için çocukların okul kitaplarına ve başka 
malzemelere ihtiyacı olur. 

 
 Okul kitaplarının bir kısmı okul tarafından genelde ödünç olarak 

ücretsiz verilir. Küçük bir kısmını kendiniz satın almanız gerekir. 

 

 Klasörler, defter, kağıt, renkli kalem ve kurşun kalem gibi malzemeleri 
kendiniz satın almalısınız. 
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İlkokuldaki günlük yaşam 
 

Sınıf öğretmeni 
 Derslerin büyük bir kısmı sınıf öğretmeni tarafından işlenir. 

 
 Kendisi çocuğunuz için irtibat kuracağı ilk insan ve önemli bir referans 

kişisidir. 

 

Dersler ve zaman çizelgesi 

 
 Bir okul dersi 45 dakika sürer. Okula başlama aşamasında dersler 

genellikle oyunlarla geçer. 
 

 Küçük "hareket teneffüsleri" çocuğunuzun ara ara dinlenebilmesini 
sağlar. 

 

Ev ödevleri 

 
 Çocuklar, öğrendiklerini daha iyi sindirmek ve pekiştirmek için düzenli 

çalışma ve alıştırma aşamalarına ihtiyaç duyar. 
 

 Ev ödevlerinin süreleri 1. ve 2. sınıflarda 30, 3. ve 4. sınıflarda ise 
yaklaşık 45 dakikayı geçmemelidir.  

 Bu konuda, çocuğunuzun ev ödevlerini yapma sorumluluğunu kendi 
üstlenmesi ve çalışmaları olabildiğince kendi başına yapması önemlidir. 
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 Çocuğunuz, başvuracağı güvenilir bir kişi olarak size ihtiyaç duyar. 
Çocuğunuzun öğrendiklerine yönelik ilginiz ve bildiklerine yönelik 
takdiriniz, onlara iyi gelecek ve onları daha fazla motive edecektir. 

 
Evdeki çalışma ortamı  

 
 Okul çağının başlamasıyla çocuğunuzun kendi sabit çalışma ortamı 

olmalıdır. 
 

 Burada ev ödevlerini düzenli olarak ve rahatsız edilmeden 
yapabilmelidir.  

 
 Masa ve sandalyesi, çocuğunuzun boyuna uygun olmalıdır. 

 

Karneler 
 Okula başlama aşamasında çocuklar 1. sınıftan 2. 

sınıfa otomatik olarak geçer. 
 
 İlk yılın sonunda, not içermeyen bir karne alırlar. 

 

 2. sınıfın sonunda ilk kez not verilir. 

 

 1 notu (çok iyi) en iyi performansı, 6 notu (yetersiz) ise 
en kötü performansı ifade eder. 
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Ebeveynlerin katılımı 
 

 
Çocuk gündüz bakımevlerinde olduğu gibi okulda da çok sayıda katılım 
imkânı vardır. 

 

Okulda, aşağıdakiler gibi konularda önemli bilgiler alabileceğiniz düzenli 
ebeveyn akşamları düzenlenir: 

 

 Ders içerik ve metotları hakkında bilgiler. 
 

 Münferit konular ve öğrenim alanları hakkında bilgiler. 

 

 Sınıf öğretmeni ve diğer ebeveynlerle, dersler ve okul yaşamıyla ilgili 
her şey hakkında konuşma olanağına sahip olursunuz. 

 
 
 
Okul aile birliği temsilcisi seçilme imkânınız vardır. Böylece okuldaki 
ebeveynlerin çıkarlarını koruyabilir ve çeşitli okul kurullarında 
fikirlerinizi ve isteklerinizi ifade edebilirsiniz. 
 
Öğretim yılı başında her sınıf için bir "sınıf ebeveyn sözcüsü" ve bir 
temsilci seçilir: sınıf velayet başkanı. 
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  İrtibat bilgileri ve adresler 
 

Okula başlama incelemesi 
 

Viersen İlçesi Sağlık Dairesi 
Çocuk ve Gençlik Sağlığı Hizmetleri 
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen 
Faks 02162 39-1837 
 
Tıbbi Müdürlük 
Dipl. Med. Gabriele Meyer 
Tel. 02162 39–1947 
E-Posta gabriele.meyer@kreis-viersen.de 
 
 Randevu planıyla ilgili sorularınız için ilgili hemşire veya çocuk hemşiresine 

başvurun. 
 

 Muayene saatleri içinde ulaşamamanız durumunda ilgili hemşireye veya çocuk 
hemşiresine e-posta gönderebilirsiniz. 

 
 Okula başlama hakkında veya çocuğunuzun okul hayatı süresince danışmanlığa 

ihtiyacınız varsa, telefon veya e-posta aracılığıyla da ekiple iletişim kurabilirsiniz. 
 
İrtibat kişileri: 
 
Nettetal, Niederkrüchten, Brüggen, Grefrath 
 Brigita Tanzhaus, çocuk hemşiresi  

 Tel. 02162 39-1515  
 E-posta brigita.tanzhaus@kreis-viersen.de  

 Dipl.-Med. Gabriele Meyer, çocuk doktoru  
 Tel. 02162 39-1947  
E-posta gabriele.meyer@kreis-viersen.de  
 

Viersen, Dülken, Boisheim 
 Insa Pröter, çocuk hemşiresi  

mailto:gabriele.meyer@kreis-viersen.de
mailto:brigita.tanzhaus@kreis-viersen.de
mailto:gabriele.meyer@kreis-viersen.de
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Tel. 02162 39-1847  
E-posta insa.proeter@kreis-viersen.de  
 

 Beate Thomas, doktor  
Tel. 02162 39-1510  
E-posta beate.thomas@kreis-viersen.de 
 

Süchteln, Kempen 
 Marita Hamelung, hemşire  

Tel. 02162 39-1453  
E-posta marita.hamelung@kreis-viersen.de  
 

 Dr. med. Angela Hölsken, çocuk doktoru  
Tel. 02162 39-1832  
E-posta angela.hoelsken@kreis-viersen.de 

 
Tönisvorst, Schwalmtal  
 Silke Schouren, hemşire  

Tel. 02162 39-1944  
E-posta silke.schouren@kreis-viersen.de  
 

 Dr. med. Ina-Katrin Bützler, çocuk doktoru  
Tel. 02162 39-1512  
E-posta ina.buetzler@kreis-viersen.de 

 
Willich 
 Heike Hansen, çocuk hemşiresi  

Tel. 02162 39-1948  
E-posta heike.hansen@kreis-viersen.de    
 

 Dörte Kus, çocuk doktoru  
Tel. 02162 39-1591  
E-posta doerte.kus@kreis-viersen.de 

 

 

 

 

mailto:insa.proeter@kreis-viersen.de
mailto:beate.thomas@kreis-viersen.de
mailto:marita.hamelung@kreis-viersen.de
mailto:angela.hoelsken@kreis-viersen.de
mailto:silke.schouren@kreis-viersen.de
mailto:ina.buetzler@kreis-viersen.de
mailto:heike.hansen@kreis-viersen.de
mailto:doerte.kus@kreis-viersen.de


33 
 

Eğitim ve katılım paketi 

 
Viersen İlçesi 
Sosyal İşler Dairesi 
Rathausmarkt 3 
41747 Viersen 
 
Genel sorular için irtibat kişiniz: 
 
 Mathias Gey 

Tel. 02162 39-1656 
Faks 02162 39-1726 
E-posta but@kreis-viersen.de 

 
 
Viersen İlçesi İş Merkezi 
Eğitim ve Katılım Ofisi 
Remigiusstr. 1 
41747 Viersen 
 
 Tel. 02162 266-1111 

Faks 02162 2661-17111 
E-posta jobcenter-kreis-viersen.7135-but@jobcenter-ge.de 

 
 
 
 

 

Okul, Gençlik ve Aile Dairesi 
 
Çocuk gündüz bakımı, çocuk ve gençlik desteği 
 
Genel müracaatlar için irtibat kişiniz: 
 
 Susanne Reinartz 

Tel. 02162 39-1678 
Faks 02162 39-1685 
E-posta susanne.reinartz@kreis-viersen.de 

mailto:but@kreis-viersen.de
mailto:jobcenter-kreis-viersen.7135-but@jobcenter-ge.de
mailto:susanne.reinartz@kreis-viersen.de
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 Katja Schulte 
Tel. 02162 39-1958 
Faks 02162 39-1685 
E-posta katja.schulte@kreis-viersen.de 

 

 
Viersen İlçesi Yerel Entegrasyon Merkezi 
 
 
Okul öncesi eğitim 
 
 Felicia Bot-Jurca 

Tel. 02162 39-1961 
E-posta felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de 

 

 

Okul eğitimi 

 Georg Schiffer 
Tel. 02162 39-1716 
E-posta georg.schiffer@kreis-viersen.de 
 

 Regine Selk 
Tel. 02162 39-1775  
E-posta regine.selk@kreis-viersen.de 
 

 Michael Sönnert 
Tel. 02162 39-1776  
E-posta michael.soennert@kreis-viersen.de 
 

 Petra Vohsen 
Tel. 02162 39-18O1 
E-posta petra.vohsen@kreis-viersen.de 
 

 

 

mailto:katja.schulte@kreis-viersen.de
mailto:felicia.bot-jurca@kreis-viersen.de
mailto:georg.schiffer@kreis-viersen.de
mailto:regine.selk@kreis-viersen.de
mailto:michael.soennert@kreis-viersen.de
mailto:petra.vohsen@kreis-viersen.de
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Bu broşürün oluşturulmasındaki işbirlikleri için çok teşekkür ederiz: 

 

 Okul, Gençlik ve Aile Dairesi - Okul Dairesi İşleri  
Bay Dr. Paul Thomas Mohr 
 

 Okul, Gençlik ve Aile Dairesi - Çocuk Gündüz Bakımı Danışmanlığı 
Bayan Susanne Reinartz 
 

 Viersen İlçesi Sağlık Dairesi - Çocuk ve Gençlik Sağlığı Hizmetleri 
Bayan Dipl. Med. Gabriele Meyer 
 

 Viersen İlçesi Sosyal İşler Dairesi - Eğitim ve Katılım Paketi  
Bay Mathias Gey 
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