
Amsterdam, 22 nisan 2020  
 
Değerli veliler ve çocuklar, 
 
Sizlerde muhakkak bakanimizin 21 nisan 2020 tarihinde açiklamalarini 
duymuşsunuzdur. 
Ilk okul sonrasi gelen bütün eğitimler 1 haziran 2020 tarihine kadar kapalidir. 
Bizim okulumuz Montessori Lyceum Oostpoort belirtilen okullar arasindadir, bu 
nedenle dersler bilgisayar üzerinden yürütülecektir. 
 
1 hazirana kadar ne demektir? 
Evvela 23 nisandan 5 mayis’a kadar tatiliz. 6,7 ve 8 mayis’tan tarihlerinde şu anki gibi 
saat 09:30’da mentorlariyla video görüsmeleri başlayacaktir.Mentorlar tarafindan 
öğrencilere hangi gün ders yapilacaği bildirilecek, bütün öğrenciler mentorlari 
vasitasiyla bildirilen zamanlarda dijital öğrenime beklenmektedirler ve sonrasinda 
öğrenciler evlerinde verilen ödevleri yapmak zorundalar. 
Ögretmenler tarafindan 6,7 ve 8 mayis tarihlerinde saat 10:30’da bütün öğrenciler 
hakkinda toplanti yapilacak, bu toplanti esnasinda her öğrenci hakkinda durum tespiti 
yapilacak ve sinifi geçebilmeleri için ne gibi şartlar gerekli olduğunu tespit edilecek’ki 
öğrenim yilini başariyla bitirsinler.                                                                                        
Ayrica yaz tatiline kadar olan sürede öğrencilerin siniflarini geçebilmeleri için hangi 
dersleri yapmalari hakkinda ögrencilerle görüşülecek. Şu andan itibaren yaz tatiline 
kadar 9 hafta gibi bir zaman kaldi.  
 
11 mayis itibariyle ögrencilere her perşembe akşami mail ile bildirilecek ders çizelgesi 
(rooster) ile derslerini yapmaya başliyacaklar.                                                                       
Bütün öğrencilerden beklenilen grub dijital derslerinde bilgisayarin başinda 
olmalilardir.                                                                                                                       
Belirtlildiği gibi öğrenciler her gün saat 09:30’da mentorlari ile dijital ders yapmaya 
başlayacaklar ve bunun devaminda öğrenciler ders çizgesine gore derslerine takip 
etmek zorundalar. Saat 16.00 itibariyle günlük dersler sonlandirilacaktir. 
 

Gelecek süre zarfinda: kim dijital görüşmelere/derslere katilmaz ise 
veya verilen ev ödevlerini beklendiği gibi yapmaz ise siniflarini 
geçmeleri mümkün değildir! 
 
Bu mektup hakkinda sorulariniz var ise kisim şefleri ile görüşmeniz mümkündür. 
Iletişim bilgileri mektubun alt kisminda belirtilmiştir. 
 
Her çarşamba günü saat 13:30 ile 14:30 arasi dijital görüşme yapacağimi bilgilerinize 
sunarim. Buna katilmak için çocuğunuzun şifresi ile girib katilabilirsiniz. 
 
Şimdilik her birinize iyi tatiler ev sağliklar dileğiyle. 
Bol şanslar ve zihin açikliği dilerim. 
 
Selâmlar ve saygilar, 
 
Jos knegt 
Kisimşefi (siniflar: 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, S21, S22, S23, S24, S25, S26, S27) 
j.knegt@msa.nl  
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