Okulumuza hoşgeldiniz !

Visitation okulunda, İLETİŞİM konusunda ısrar ediyoruz.
- Çocuklar arasında :
Her hafta yapılan öğretmenler kurulu toplantısı sayesinde, çocuğunuz kendisini ifade edebilir.
- Ailelerle birlikte :
Karne verilme sırasında öğretmenler sizlerin sorunlarınızı dinlerler, vede aynı zamanda sizin istediğiniz zaman yada her gün ders
başlamadan 15 dakika önce veya dersten 15 dakika sonrada ögretmenlerle görüşebilirsiniz ;
Okul müdürü Avart bey ve sosyal asistan Nancy hanım, her çocuğu tanıdıklarından dolayı size yardımcı olabilirler, sorularınıza
cevap verebilirler ;
Bir sosyal tercümanlık servisi olan Setis’den gerektiği zaman iyi iletişim kurmak için yardım alabilirsiniz ;
-Eğitim ekibi içinde :
Sınıf içinde her çocukla iyi eğitimsel ilişki sağlamak için, eğitmenler düzenli olarak karşılıklı konuşur görüşürler, bunu Avart bey ve
Nancy hanımla işbirliği halinde yaparlar.

Eğitsel aktivite saatleri.
Pazartesi

Salı

Çarşamba

Oğleden önce

Perşembe

Cuma

15 ;30

14 ;25

8 ;30

Öğleden sonra

15 ;30

15 ;30

12 ;30

Ana sınıflarında, aileleri karşılama saat 8 ;30’dan 9 ;00’a kadar sınıflarda yapılır.
Saat 9 ;00’dan sonra hepimizin güvenliği için kapıları kapatıyoruz.

Okul dışı karşılama ve öğle yemeği vakti.
Charleroi belediyesi, sabah, öğlen ve akşam, servisimize uzman animatörler vermektedir, çocukları gözlemek ilgilenmek için.
Çocukları okul öncesi karşılama servisi saat 7 ;00’dan 8 ;30’a kadar vede 15 ;30’dan 17 ;30’a kadar açıktır, çarsamba günleride
dahildir.
Bu servis ücretlidir : öğlen saati için, bir günlük ücret 0,30 € dur ve garderi için saati 1 eurodur.

Ders dışı aktiviteler
Yapılan bu aktiviteler işbirliğiyle hazırlanmış olup ücretsizdir.
-3ncu ana sınıfından 6ncı ilkokul öğrencileri için :
-Haftada bir gün 2 saat olmak üzere saat 15 ;30’dan sonra arapça kursları düzenlenmiştir, bu
kurs fas konsolosluğu ile
işbirliği halinde yapılır.
-Gilly akademisi tarafından, müzik ve diksiyon kursları düzenlenmiştir.
-İlkokul 5 ve 6ncı sınıf öğrencileri için : place des Haies, Gilly’de Salı ve perşembe günleri ev ödevleri okulu düzenlenmiştir ve
isteğe bağlıdır ( öğretmenler çocukları oraya götürürler fakat aileler çocuklarını belirtilen saatte almaya gitmek zorundalar.
Çocuklara ödevlerini yapmak için iyi bir çalışma ortamı ve destek ortamı hazırlanır.

Çocuğunuzun okul eğitimi için zorunlu unsurlar
Zamanında gelmesi malzemelerinin düzenli ve tam olması, jimnastik kıyafetinin olması, ödevlerini yapması, sınıf defterini
imzalatması, gelmediği günleri belgelemesi.

Değerlendirmeler
İlkokul : Düzenli kontrol yapılır, yılda 3 defa büyük bilanço, ve sene sonu sınavı yapılır.
ilkokul 6ncı sınıfı : Fransız topluluğu tarafından düzenlenen sınavı başarma durumunda örenci
eğitim belgesi) bu belge sayesinde istediği eğitimi yapabilir.

diploma alır (CEB = Temel

Bayram zamanı
Bayram zamanları başkalarıyla görüşüp açılma fırsatıdır. Okulun açıldığı günü kutluyoruz, Visitation’da hristiyan aleminde
önemli günleri (Noël, Pâques,…). Kutlanmaktadır. Ayrıca her sezonu kutlamak için büyük eğlence yemekleri düzenlenmektedir.

Sorularınız varsa ? Açıklama istiyorsanız ? Müdüriyete başvurunuz.
Bize güvendiğiniz için sizlere teşşekür ederiz.

Vincent Avart, müdür.
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