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FAQs 
 

Çocuğunuzun Liebfrauenschule’ye kayıt müracaatında sık sorulan sorular 
 
1.    Çocuğumu Liebfrauenschule´ye kaydettirmek istiyorum. Kayıt için gerekli olan evraklar nelerdir? 

• 4. Sınıfın birinci dönemine ait karne 

• İkametgah belgeleri (Nottul´da ikamet edenler için 4 adet, farklı bölgeler için genellikle bir 
adet ikametgah belgesi yeterlidir) 

• Doğum belgesi 

• Eğer varsa; kızamık aşısının belgesi (Masernimpfung) – Aşı takvmi (Impfausweis) 

• Şahsi evraklar, örneğin allerji, hastalıklar vs. 
  
2.    Sınıfta mevcut bulunan kaç öğrenci vardır? 

• Her sınıfta 25 öğrenci mevcuttur. 
  
3.   Kaç tane beşinci sınıf şubesi mevcut? 

• Üç adet 5. sınıf şubesi mevcuttur. 
  
4.   Bir okul döneminde okula kaç çocuk kabul edilmektedir? 

• Bir okul döneminde (bir yıl), okula 75 çocuk kabul edilebilmektedir. 
                                                                                                                                
5.   Katolik olmamıza rağmen çocuğumuzu Liebfrauenschule‘ye kaydettirebilir miyiz? 

• Evet. Fakat çocuğunuz katolik veya evangelist din dersine katılmak zorundadır. 
                                                                                                                       
6.   Liebfrauenschule‘nin dini bir okul olması (piskopos okul) ne anlama gelmektedir? 

• Sizler ebeveynler olarak Münster dini okul yönetimiyle bir sözleşme ilişkisi kuruyorsunuz. Bu 
sözleşme kapsamında okulun pedagojik ve dini derslere baglı etkinlik ve aktivitelere 
katılacaklarını yazılı olarak kabul etmeniz anlamına gelmektedir. Bu dini bir okul olduğu için 
diğer devlet okullarından farklı olarak bir sözleşme yapılmamaktadır. 

                                                                                                                                                                                
7.   İlk okula giden çocuğuma Gymnasium‘a gitme tavsiyesinde bulunuldu. Çocuğumu orta okulda 

Sekundarschule´ye kaydettirebilir miyim? 

• Evet. Biz her öğrenciyi kabul ederek kayıt işlemini gerçekleştiriyoruz. Sekundarschule için, 
çocuklar mümkün oldukça uzun süre birlikte öğrenim görmelidirler. Bu sebeple her çocuk 
kendi sınıfında resim, spor ve müzik gibi dersler işlenmektedir. 

  
8.    Çocugum bir gün içerisinde kaç saat ders işleyecek? 

• Çocuğunuz her gün sabah saat 07.50´den 13.10´a kadar ders işler. Her iki haftada bir uzun 
ders günü olmakla beraber o gün ders saati 15.30´da sona ermektedir. 

 
9.   Hangi kitaplar alınmalıdır? 

• Ebeveynlerin, her okul dönemi (bir yıl) için bir kitap alması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili 
gerekli bilgilendirme yaz tatilinden önce, 5. sınıflar için yapılan tanışma gününde yapılır. 

  
10. Okulun „Übermittagsbetreuung ´u“ (okul sonrasi çocuk gözetimi) var mı ve ücreti ne kadar? 

• Evet. Çocuğunuz Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar saat 13.10-15.30´a kadar 
Übermittagsbetreuung´a katılabilir. Orada çocuklar ev ödevleri konusunda destek alabilir ve 
birlikte oyun oynayabilirler. Aylık ücreti şuan 20 Euro olarak belirlenmiştir. 

                                                                                                      
11. Çocuğum okulda sıcak öğlen yemeği alabilir mi ve ücreti ne kadar? 
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• Evet, okul kantinimiz “McSchmeck” Pazartesi gününden Perşembe gününe kadar sıcak öğle 
yemeği sunmaktadır. Bu yemekler her zaman online olarak veya sabahları okulda sipariş 
verilebilir. Bir öğün şuan 3,50 Euro olarak belirlenmiştir. 
                                                                              

12.  Almancayı ikinci dil (Deutsch als Zweitsprache) olarak öğrenen çocuklar için ek destek ders var mı? 

• Evet ek destek ders bulunmaktadır. Almancayı ikinci dil olarak öğrenen çocuklar haftada iki 
saat “DAZ”-etütüne katılmaktadırlar. 

  
  
 


