Ön görüşme
Başvurudan sonra çocuğunuzla test ve ön görüşme için
randevu yapılır. Bu testi öğrencinin seviyesini belirlemek
için yapmaktayız. Test sonucu çocuğunuzun hangi
sınıfa gireceğini belirler. Bu husus hakkında yazılı olarak
bilgilendirileceksiniz.

İrtibat

Çocuğunuz için başvuru mu yapmak istiyorsunuz?
O halde randevu yapmak için aşağıdaki numarayı arayın:
020-5979899
Sorularınız olduğu veya daha ayrıntılı bilgi istediğiniz
durumda, O ve S sınıflarının koordinatörü olan bay
Stavast ile irtibat kurabilirsiniz:
020-5979887 / a.stavast@msa.nl
Okulumuz hakkında ayrıntılı bilgiyi web sitemizde
bulabilirsiniz: www.oostpoort.nl

Ziyaret adresimiz:
Montessori Lyceum Oostpoort
Polderweg 3
1093 KL Amsterdam

TÜRK

ISK

Montessori

Amsterdam

ISK nedir?

ISK süreci

ISK kısaltmasının anlamı internationale
schakelklas, yani uluslararası geçiş
sınıfıdır. Uluslararası, çünkü öğrenciler
çok farklı ülkelerden gelmektedir.
Geçiş sınıfı, çünkü öğrenciler mümkün
olduğunca kısa zamanda olağan bir sınıfa
geçmektedir.

ISK sınıfının en önemli amacı başarıyla olağan bir sınıfa
geçebilmeleri için öğrencilere en kısa zamanda yeterince
Hollandaca öğretmektir. Geçiş sürecimiz prensipte 3
yıl sürer. İlk yıl öğrencilere haftada 16 saat Nt2 (ikinci
dil olarak Hollandaca) dersleri verilir. Bunun yanı sıra
İngilizce, matematik, spor, dünya oryantasyonu ve görsel
sanat dersleri verilmektedir. İlk yılın sonunda çocuğunuz
müteakip sınıfa geçer. Bunun hangi sınıf olacağı seviye ve
neticelere bağlıdır. Seviyeye bağlı olarak ders programına
İspanyolca, Fransızca, matematik, ekonomi, fizik, kimya
gibi dersler eklenir. Biz öğrenciye has eğitim sunmaktayız,
bu çocuğunuzun durumu çok iyi gittiğinde daha hızlı
geçiş yapabileceği anlamına gelir.

Bir ISK sınıfında henüz hiç Hollandaca bilmeyen veya biraz
bilen öğrenciler var. Amsterdam Montessori ISK sınıfına 12
ile 18 yaş arasındaki öğrencileri kabul etmekteyiz.
Biz bir Montessori okuluyuz; bu her öğrencinin şahsi
gelişimine yoğun ilgi verildiği anlamına gelir. Her öğrenci
farklıdır ve kendi yetenek ve olanakları vardır. Amsterdam
Montessori ISK sınıfı Montessori Lyceum Oostpoort
okuluna dahildir. Burada 1987 yılından itibaren Hollanda’ya
yeni gelen kişilere (Nt2) eğitim verilmektedir.

ISK sınıfı kimler içindir?
ISK sınıfı:
• henüz hiç Hollandaca konuşmayan,
veya biraz konuşan, ve
• 12 ile 18 yaş arasında olan, ve
• Amsterdam veya yakın beldelerde ikamet
eden tüm öğrenciler içindir.

Ayrıca
• kısa bir süre Hollanda’da olağan bir ilkokula gitmiş ve
Hollandacası henüz yeterli olmayan öğrenciler de bize
geçiş sınıfına gelebilir.

GeçiŞ olanakları
Amsterdam Montessori ISK sınıfında öğrenci ortaokul
içerisindeki seviyelerin hepsine geçiş yapabilir:
• praktijkonderwijs (pratik öğretim)
• vmbo, basis/kader/mavo (orta dereceli
meslek eğitimine hazırlayıcı eğitim)
• havo (meslek yüksek okuluna hazırlık lisesi)
• vwo (üniversiteye hazırlık lisesi)
ISK sınıfında birkaç yıl okuduktan sonra ROC (orta
meslek eğitiminde) devam etmek de mümkün.

Başvuru
Öğrenciler için tüm yıl boyunca başvuru yapılabilir. Başvuru
için yazı işleri bölümüyle randevu yapmak için okulla temas
kurabilirsiniz. Yazı işleri bölümüne 020-5979899 numarasından
ulaşabilirsiniz.
Başvuru yapılırken öğrenciler de ebeveynlerle beraber gelmesi
gerekir. Çocuğunuza ait aşağıdaki evrakları beraberinizde
getirmelisiniz:
• oturum izni (söz konusuysa)
• öğrencinin pasaportu veya kimlik belgesi
• Hollanda vatandaşlık numarası
Ayrıca beraberinizde
• kendinize (ebeveyn/veliye) ait bir pasaport veya kimlik
belgesi getirmelisiniz.

