Schule Lauerholz

herkes için bir Okul

İnandığımız İlkeler
Değer veren etkili öğrenme ve verimli ders çalışma ortamı
sunuyoruz.

Gelişim hızlarının, bilişsel ve duyuşsal kazanımlarının, öğrenme
stillerinin birbirinden farklı olduğunu kabul edip kendi hızları
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doğrultusunda gelişmesi ve öğrenmelerini destekliyoruz.
Bağımsız çalışabilme, sorumluluk alabilme ve öğrenme
yetkinliğini teşvik ediyoruz.

Çocukların farklılıklarıyla saydam ve adil biçimde ilgileniyoruz.
Çocukların akranları ile etkileşimlerinde sosyal becerilerini
uygun ve etkili bir şekilde kullanabilmeleri öğretiyoruz.

Öğrencilerimiz bu süreçte bilgi, beceri, tutum ve değerler
kazanırlar.

Sosyalleşen, demokratik yaşamın ilkelerini öğrenen çocuk,
gelecekte karşılaşacağı durumlara hazır hale gelir.

İletişim

Sınıflar
Öğrencilerimiz 16 sınıfta birlikte ögreniyor.
Derslerimizdeki metodik yaklaşım, özel ve bireysel öğrenme
gerekliliklerini takip eder.

Sabah çemberleri, haftalık sınıf toplantıları, sınıf temsilcileri
ve okul öğrenci meclisleri toplantıları saygı, sorumluluk ve

çatışma yönetim konularında öğrencilerimizi teşvik ediyor.
Böylece aktif öğrenmeyi ve bağımsız çalışmayı teşvik
ediyoruz. Çocuklar öğrenme ve sosyal becerilerini,

yaratıcılığını ve özgüven duygularını geliştirmis oluyor.

Grundschule Lauerholz
Holzvogtweg 18
23568 Lübeck

T 0451-1228 11 00
schule-lauerholz.luebeck@schule.landsh.de
www.grundschulelauerholz.lernnetz.de
Dal Israelsdorf

Waldstraße 31a
23568 Lübeck

T 0451 - 1228 12 00
Müdür

Verena Schneider-Prengel
Okul ofisi

Manuela Ziprik

Pazartesi - Cuma
08:00 - 13:00

Schule Lauerholz

herkes için bir Okul

Öğretmenler ve Eğitim Personeli

Veli çalışmaları & Veliler Birlikleri

• 22 Ilkokul öğretmeni

Ebeveynler, okul yaşamının başarısına katkıda bulunur ve

• 4 Özel eğitim öğretmeni
• 10 Öğretim asistanı

• 10 Gündüz bakım personeli
• Ücretli çalışanlar

önemli kararlarında etkin rol alırlar.

Okulun etkililiği ve her bir öğrencinin gelişmesi ve başarılı
olması açısından aile ve okul işbirliği bizim çok önemlidir.

Çocukları saygıyla karşılıyoruz. Başarılı bir okul hayatı için
bireysel destek veriyoruz ve ihtiyaç duyulan öğrenme
materyallerini birlikte hazırlanmasını sağlıyoruz.
Bu nedenle öğrenciler için gelişim üreten
deneyimleri teşvik eden öğrenme
alanlarının yaratılmalı.

Gündüz bakımı & Etütler
Iki okul şubemizde bakım imkanı bulunmaktadır.
Isralsdorf: 07:15 – 16:00 Uhr
Karlshof: 07:30 – 16:00 Uhr

Okulumuzda öğle yemeği, ödev yardımı ve çeşitli müzik ve
Okul binamız ve donanım
Çocuklar modern bir okul binasını kullanbilirler. Bunun içinde
çocukların organize etmiş olduğu kütüphanesi, tablet

bilgisayarları, sınıfın içindeki sunum teknikleri, kantin, yeni
inşa edilmiş spor salonu, atölye ve bir matematik atölyesi
dahildir.

Açık alan
Açık alanımızdaki bulunan oyun alanlarımız, okul ormanı,

oyun ekipmanları ve bir futbol sahası çocuklara dinlenme ve
aktivite için ideal bir ortam sunar.

spor aktiviteleri sunulmaktadır:
Müzik tiyatrosu
Koro

Müzik ve sanat okulu ile işbirliği içinde enstrümantal
dersler

Ek ders desteği (matematik, almanca, sosyal beceriler,
hareket gelişimi)
Arabulucuk

Kitap okuma mentörleri ile okumak
Dans

Atletizm

Satranç

Sanat etkinlikleri
Izcilik

ebeveynler tarafından ebeveynler için

