
BİNBİR ÇİÇEK MONTESSORI’DE VELİ GÖRÜŞMELERİ 

  

Sayın Velilerimiz; 

Binbir Çiçek Montessori olarak öğretmen–veli diyaloğunu sağlıklı bir şekilde yürütebilmek için yıl içinde farklı zamanlarda 

veli ile bireysel görüşmeler yapmaktayız. Çocuklarımızı sabah sizlerden alırken ve akşam sizlere teslim ederken kapı aralığında 

ayaküstü yapılan görüşmeler dar zamanlarda yapıldığından verimsiz olduğunu düşünmekteyiz. Binbir Çiçek Montessori olarak 

çocuğu bekletmemek ve çocuğun yanında her şeyi konuşmamak eğitim anlayışımızın temel noktalarından biridir. Bu nedenle 

görüşmelerimizi belli standartlarda yapmaktayız. Görüşme saatleri okul idaresi ve velinin uygun olduğu ortak belirlediği 

saatlerdir. Öğretmen görüşme sırasında görüşme tutanağı tutar ve görüşme sonunda bu tutanak görüşmeye katılanlar (öğretmen, 

psikolog, veli vb.) tarafından imzalanır. 

  

Veli görüşmeleri en az 20 dakika en çok 40 dakika ile sınırlıdır. Eğer velinin görüşme talebi süre açısından karşılanamamışsa 

veya öğretmen görüşmeyi gerekli gördüyse veliye tekrar randevu verilerek veli yeni bir görüşmeye davet edilebilir. 

Öğretmenlerin özel hayatlarına saygı duyulması adına öğretmenlerin ev ve cep telefonları velilerimize verilmez. 

  

Okullarımızda toplu veli toplantısı uygulaması bulunmamaktadır. Velilerle bir yıl içinde farklı zamanlarda dört bireysel 

görüşme yapılmaktadır,  

Görüşme programı aşağıdaki gibi olacaktır; 

  

1. Dönem  

1. Öğretmen-Veli Tanışma Toplantısı – Ekim ayı içinde tamamlanacaktır (Müdür-Öğretmen-Veli)  

2. Çocuk geribildirim toplantısı – Aralık ayı içinde tamamlanacaktır (Psikolog-Öğretmen-Veli)  

  

2. Dönem  

3. Çocuk geribildirim toplantısı – Mart ayı içinde tamamlanacaktır (Psikolog-Öğretmen-Veli)  

4. Dönem sonu değerlendirme toplantısı – Mayıs ayı içinde tamamlanacaktır (Müdür-Öğretmen-Veli)  

  

  
BİNBİR ÇİÇEK MONTESSORI VELİ GÖRÜŞMELERİ GÜNDEM MADDELERİ 

  

  

  

1. Günlük işleyişin velilere aktarılması. 

  

2. Veli görüşme saatlerinin velilere bildirilmesi ve görüşmelere randevu alınarak gelinmesi gerektiğinin açıklanması.  

  

3. Aylık hazırlanan veli bültenleriyle velilerimizin okulumuzdaki eğitim-öğretim sürecinden haberdar edildiğinin bilgisinin 

verilmesi. Okullarla ilgili her ay değişim gösteren bilgilere bu bültenlerden ulaşabilecekleri bilgisinin verilmesi.  

  

4. Velilerden evde çocuklarına kendi kendilerine yemek yemeleri için destek vermelerinin öneminin anlatılması. 

  

5. Velilerden çocuklarının özbakım becerilerini geliştirmek adına işbirliği yapılmasının önemi hakkında bilgi verilmesi.  

  

6. Velilerden çocuklarına her gün düzenli olarak uygulayabileceği sorumluluklar verilmesinin öneminin açıklanması (Örneğin, 

sofra hazırlama, çiçek sulama vb.). 

  

7. Branş etkinlikleri hakkında velilerin bilgilendirilmesi. 



  

8. Yedek kıyafetler ve bu konuda oluşan sıkıntıların veliye bildirilmesi.  

  

9. Çocukların gün içinde yapılan etkinliklerde rahat ve kolayca katılabilmesi için abartıya kaçmayan, pahalı markaları 

özendirmeyen ve temizlenmesi kolay giysiler seçilmesine özen gösterilmesinin açıklanması. 

  

10. Anaokulunda ilk saatlerin güne hazırlayıcı ve motivasyonu arttırıcı etkinliklerin konulduğu saatler olması nedeniyle, 

zamanında okulda bulunmasının öneminin açıklanması.  

  

  

SİZLERDEN BEKLEDİKLERİMİZ 

1. Ailelerimizin çocuklarının okula geliş saati en geç 09.00’dur. Kahvaltı saat 09.30’ da sona erer. Kahvaltı saati sonrasında 

gelen çocuklarımızın sabah kahvaltısı etmiş olmalarına dikkat edilmesi rica olunur.  

  

2. Hastalık durumunda,   

Ø Okulu haberdar etmeniz, 

Ø Hasta veya antibiyotik kullanan çocuğunuzu okula yollamamanız,  

Ø İlaç göndermeniz gereken özel durumlarda ilacın üzerine mutlaka adı, soyadı ile ilacın saati ve kaç ölçek içileceğini 

yazmanız,  

Ø Hastalık nedeniyle okula gelemeyen çocuğumuzun okula geldiği ilk gün; doktorunuzdan alacağınız raporla göndermeniz 

(A.S.B yönetmeliğine göre),  

Ø Okul doktorunun ilaç ve tedavi tavsiyelerine uymanız rica olunur.  

  

3. Adres ve telefon değişikliklerinizi hemen yazılı olarak okula bildiriniz. 

  

4. Çocuğunuzun okuldan alınış şeklinde herhangi bir değişiklik varsa; bu konuda okulu bizzat bilgilendiriniz.  

  

5. Çocuğunuzu okuldan sizin dışınızda alabilecek kişiler; (en fazla üç kişi) belirleyip onların fotoğraflarını ve ilgili formu 

doldurarak okula bırakınız. 

  

6. Çocuklarınıza kolay giyilip çıkarılabilen rahat, askısız, kemersiz giysiler ve bağcıksız ayakkabılar giydiriniz.  

  

7. Çocuğunuzun okulda bulunan yedek giysilerini mevsim değişikliklerini göz önüne alarak değiştiriniz, yedekler eve 

geldiğinde yeni bir yedek yollayınız.  

  

8. Çocuğunuzu okula yüzük, sallantılı küpe, kolye, bilezik ve bunun gibi takıları takarak göndermeyiniz.  

9. Çocuğunuz oyuncak günlerinde bir oyuncağını okula getirip arkadaşlarıyla paylaşabilir. Savaş, şiddet mesajı içeren ve 

saldırganlığı tetikleyen oyuncaklarının okula kabul edilemeyeceğini çocuğunuza anlatınız. Okul dışındaki diğer zamanlarda da 

savaş oyuncaklarını ve çizgi film kahraman giysilerini çocuklarınıza almayınız.  

  

10. Çocuğunuz kitap gününde kendisine ait bir kitabı okula getirip arkadaşlarıyla paylaşabilir. Kitap seçiminde de titiz 

davranarak okula danışmanızı rica ediyoruz.  

11. Çocuğunuzun akşamları zamanında yatmasına özen gösteriniz.  

  

12. Aile katılımı kapsamında eve gönderilecek pekiştirme ve proje çalışmalarında çocuğunuza eşlik etmeye özen gösteriniz.  



  

13. Sorunlarınız ve sorularınız için çekinmeden okul yönetimini arayabilirsiniz. Öğretmenlerimizle telefon görüşmelerinizi 

(eğitim aksamaması için acil durumlar dışında) 08.30–09.00 ve 16.30–18.00 saatleri arasında yapabilirsiniz.  

  

14. Öğretmenlerimizle çocuğunuz hakkında sizin için önceden belirlenecek bir saatte, her ay düzenli olarak görüşmeye özen 

gösteriniz. 

  

Binbir Çiçek Montessori 

  

 


