
    

 

 

 

 

 

2023/2024 öğretim yılı için 

okula yeni başlayanların 

kayıtları hakkında bilgi 

 

 

 

Adres 
Bachgrundschule Dortmund 
Dollersweg 14 
44319 Dortmund 
Tel.: 0231 / 286727-0 
Fax: 0231 / 286727-27 
Website: bachgrundschule.de 
E-Mail: mail@bach-grundschule.de 
 
Yönetim 
Komm. Schulleitung: Jennifer Rohn 
E-Mail: jrohn@stadtdo.de 
 
Sekreterliği 
Kerstin Slamena 
Tel.: 0231 / 286727-10 
Öffnungszeiten: 
Montag   7:30 – 12:30 Uhr 
Mittwoch   7:30 – 12:30 Uhr 
Donnerstag 7:30 – 12:30 Uhr 
 
Okul sosyal hizmeti 
Bianca El Kaleb + Jonna Adler 
Diensthandy: 0152 / 21825395  
E-Mail: belkaleb@stadtdo.de 
 

2023/2024 öğretim yılı için kayıt 

prosedürü 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Kayıt konusunda yardıma ihtiyacınız 

varsa, okul sosyal hizmet uzmanları 

size yardımcı olmaktan mutluluk 

duyacaktır. 

Eylül 2022

Dortmund şehrinin kayıt formunun 
alınması

31 Ekim 2022'ye kadar

Kayıt formunu doldurun, imzalayın ve 
Bach İlköğretim Okulu'na gönderin

Kasım/Aralık 2022

Kayıt görüşmeleri

Aralık 2022

Bach ilkokulundan kabul onayının 
alınması

Bahar 2023

Okulda kişisel görüşme

Okul oyunu



 

Bach ilkokulunda okula başlama 

Bach ilkokulunun özel profili: 

 
Açık başlangıç  

Atölye çalışmaları, spor, oyunlar, 
kahvaltı, kütüphane gibi etkinliklere 

gönüllü katılım 
 

Sınıflar arası öğrenme 
Birinci ve ikinci sınıf öğrencilerinin 

ortak öğrenimi, açık öğretim 
biçimleri 

 

Gerçek bireysel destek 
Kendi çalışma programları, kendi 

hızınızda öğrenme olmadan  
Aşırı / az talep 

 

Ev ödevi yerine öğrenme 
zamanı  

sınıf öğretmeni ile çok fazla 
öğrenme ve uygulama zamanı 

 
Yüksek personel seviyeleri  

Sınıfta çifte meslekler 
 

Sabit kurallar ve yapılar 
birbirinizle saygılı etkileşim 

 

İş başında çeşitlilik  
Güçlü yönlerin, yeteneklerin, 

kültürlerin tanınması 
 

 

güçlü yönlerimiz

• Saygılı ve minnettar okul iklimi / 

eğitim anlayışı / okul sosyal hizmeti 

• İşin çocukların ihtiyaçları ile uyumlu 

hale getirilmesi 

• Kontrol etkisi olan kavramlar 

• Open Full Day'in bir parçası olarak 

ağ bağlantılı işbirliği 

• kararlı ve çok profesyonel işbirliği / 

örnek çalışma ortamı 

• Okul müdürünün sorumlu ve 

yapılandırılmış eylemi 

Ekim    2022

Nisan/Mayıs  
2023

• Okulda öğrenmeye 
yeni başlayanların 3-
4 ziyareti

Mayıs   2023

• Eğitimci Öğleden 
Sonra

• Eğitimciler ve 
öğretmenler 
arasında değişim

Mayıs/Haziran  
2023

• Deneme dersleri

• Veli Bilgilendirme 
Akşamı

• ziyaret günleri 

• 8:00 – 10:45        
(24. – 28.10.2022) 

• Kayıt:  

mail@bach-grundschule.de 
 


