
 
Kime: Mundus Koleji'nin velileri ve öğrencileri 

Konu: Covid 19 Tedbirleri (Sert Lockdown) 

Tarih: 14 Aralık 2020 

 

Sevgili veliler ve öğrenci, 

Sizlerin de anlamış olduğu üzere, Hollanda 19 Ocak 2021’e kadar geniş kapsamlı bir tedbir / 

tecrit sürecine girecektir. 

 

Maalesef okullar da kapanıyor. Bunun gerçekten uzuntu verici olduğunu düşünüyoruz, çünkü 

öğrencilerimize okulda eğitim ve öğretim vermek öncelikli hedeflerimizin basinda gelmekte. 

Fakat bu süreçte fiziki eğitim mumkun olmadigi icin online derse gecmek durumunda kaldık. 

Bunu da en iyi bir sekilde yapacagimiza kuskunuz olmasin. 

Bu haftanin ilk online dersleri; 16 Aralık Çarşamba, 17 Aralık Perşembe ve 18 Aralık Cuma 

günü olacaktir. 18 Aralık'ta online derslerimiz saat 11.50'de sona erecek. 

Noel tatili 21 Aralık Pazartesi - 1 Ocak Cuma, ya kadardir. 

Dersler 4 Ocak'ta tekrar online olarak başlayacaktır. 4 Ocak'ta nasıl ilerleyeceğimiz 

konusunda sizleri daha sonra tekrar bilgilendireceğiz. 

 

Online ders verirken ebeveyn olarak sizlerinde yardımına ihtiyacımız ve öğrencilerimize 

onerilerimiz olacaktir. Ayni zamandada velilerimiz için asagida bazi sorularimiz olacaktir. 

Bunlar mektubun altında belirtilmiştir. 

Elbette her zaman sinif ogretmeni  veya mudur yardimcisiyla iletişime geçebilirsiniz. 

Sizlerin ve ailenizin sağlıklı, güzel ve mutlu bir 2021 geçirmeniz temennisiyle 

 

İçtenlikle, 

 
Dyane Brummelhuis 

 

Mundus Koleji Direktörü 

 

Uyulmasi gereken kurallar: 

Öğrenciler için 

● Elbisenizle giyinmis halde ve aktif bir çalışma haliniz var (yatakta yatmıyorsunuz) 

● Derse zamanında online giriş yapip ders boyunca online olmak zorundasin 

● Online dersi açarken sesi kapa ve kamera açık durumda olsun (eğer bu sizin için 

mümkün değilse bunu mentorunuzla gorusun, böylece öğretmen kameranızın açık 

olmadığını bilir) 

● Bir şey sormak istiyorsan elini kaldır / "elini" kullan 

● Soruyu sorduğunda bilgisayarın sesini bir an için açın 

 

Ebeveynlere/ velilere sorular: 

● Oğlunuzu / kızınızı online derse zamanında hazır olmaya ve Chromebook'u şarj                                              

ettirmeye teşvik edin 

● Oğlunuz / kızınız kulaklık kullansin. 



 
● Online dersler için sessiz bir ortam olması önemlidir. Tercih olarak arka planda bir 

duvarin olmasi bilgisayar kamerasi islevi acisindan iyi olacaktir.  

● Derslere katılmak veya ödevi anlamakla ilgili sorularınız veya endişeleriniz var ise, 

sinif ogretmeni ile irtibata geçebilirsiniz. 

 


