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Bu broşür Rheinland-Pfalz Eyaleti Hükümeti halkla ilişkiler birimi kapsamında yayınlanmaktadır. Bu, 
seçimlerden altı ay öncesine kadar olan zaman içersinde seçim amaçlı olarak ne siyasi partiler nede 
seçmen adayları veya seçmen yardımcıları tarafından kullanılamaz. Bu yasak Belediye seçimleri, 
Konsey, Eyalet, Millet Meclisi ve Avrupa Parlamentosu seçimleri için de geçerlidir. Bu süre içersinde
broşürlerin özellikle seçim toplantılarında, partilerin bilgilendirme stantlarında dağıtılması ve parti 
politikasıyla ilgili bilgi veya reklam materyalleri olarak basılması ve yapıştırılması amacıyla kullanılması
yasaktır. Aynı şekilde seçim propagandası olarak üçüncü kişilere verilemez. Ayrıca seçimlerle ilgili bir
zaman kısıtlaması olmadan kesinlikle münferit siyasi grupların yararına olarak eyalet hükümetinin parti
görüşü olarak algılanacak şekilde yansıtılarak kullanılamaz. Partiler broşürleri kendi üyelerini bilgilen-
dirme amacıyla kullanabilirler

RHEINLAND-PFALZ’DA
VELİLERİN İŞTİRAKİ



Doris Ahnen
Eğitim, Bilim, Gençlik 
ve Kültür Bakanı

Michael Esser
Rheinland-Pfalz Eyalet
Veliler Meclisi Sözcüsü

SAYIN VELİLER,
SAYIN EĞİTİM YETKİLİLERİ,

Eyalet Veliler Meclisinin ve Eğitim, Bilim, Gençlik ve
Kültür Bakanlığının yayınladıkları bu broşürler vasıtasıyla
sizlerin ilkokul ve diğer ilerletici okullardaki veli çalış -
ma larına katılımınızı kolaylaştırıp eğitim hizmetine
gönül vermenizi diliyoruz. Okullar açılıyor ve değişime
uğruyor ve sizler veli olarak çocuklarınızın mutluluğu
için bu değişimi takip etme hakkına ve yükümlülüğüne
sahipsiniz. Okulunuzla işbirliği içersinde olma, mesela
sınıf veli temsilcisi, okul aile birliği olarak ya da veli 
toplantıları ve okul bayramlarında çalışmalara katılma
konusunda sizleri cesaretlendirmek istiyoruz. Çocukları-
nızın okul süresince mümkün olduğunca başarılı olma-
larını sağlamak için onlara sorumluluk yükleyin. Size 
bu kapsamda tam destek veriyoruz. Girişimleriniz için
teşekkür eder ve başarılar dileriz.

Doris Ahnen                                Michael Esser
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Danışmanlık ve enformasyon hakkı
Okul, çocuğunuzun gelişimi, başarı durumları, okul kariyeri
ve meslek seçimi gibi önemli konularda velilerin tüm so-
rularını cevaplamakla yükümlü bulunmaktadır. Bundan
dolayı öğrenci velileri öğrenci dosyalarını inceleyebilir,
derslerine girebilir ve okul etkinliklerine katılabilirler.

Bu bağlamda veliler:
� velilerle konuşma günlerinden
� velilerle konuşma saatlerinden
� randevu alarak derslere girme imkanından
� öğretmen, öğrenci, veli görüşmelerinden 

yararlanabilirler

Yasal Kaynaklar (özellikle):
� Okul Yasası
� Genel Okul Yönetmeliği
� İlkokul Yönetmeliği
� Okul Seçim Yönetmeliği

Bu yasa ve yönetmeliklerle ilgili metinleri Eğitim 
Bakanlığının – http://bildung-rp.de – adlı eğitim 
serverinde, – http://eltern.bildung-rp.de – adlı veli 
sayfasında, Eyalet Veliler Meclisinin – http://leb.
bildung-rp.de – adlı internet sitesinde „Gesetze und 
Vorschriften/Kanunlar ve talimatlar” başlığı altında 
okuyabilirsiniz.

Eğitim partnerI olarak veli ve okul
Bu partnerlik okul yasası tarafından desteklenen müşte-
rek ve karşılıklı yükümlülüğe dayanmaktadır. Veliler ve
okul çocukların mutlulukları için güven içersinde, işbir-
liğine dayalı ve açık olarak el ele vermelidirler.

Okula gitme ve enformasyon yükümlülüğü

Veliler
� çocuklarını düzenli olarak okula göndermeli,
� ev ödevlerinin olup olmadığını sorarak gerektiğinde 

kontrol etmeli,
� öğrenme zorluklarında ve davranış bozukluklarında 

sınıf öğretmenleri veya rehber öğretmenlerle gö
rüşmeli,

� ders veya öğretmen davranışlarıyla ilgili sorularını 
ve eleştirilerini doğrudan öğretmenlerle konuşmalı,

� öğretmenlerin çocuklarla ilgili eleştirilerini araştır
malı, çocuklarla konuşmalı ve birlikte ortak çözümler
aramalı,

� öğretmenlerle birlikte problemlerin üstesinden gele-
bilmek için önlemler almalı ve bu önlemleri uygula
malı,

� okul malzemelerini hazır bulundurmalı ve çocukların 
bu malzemeleri haftalık plana göre okula götürmele-
rine dikkat etmeli,

� okul çalışmalarına ilgi göstermeli, örneğin veli top-
lantılarına iştirak etme ve okul etkinliklerine katılma 
gibi.
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Veli seminerleri
Bölgesel ve bölge dışındaki veli seminerleri: Çocuklarının
eğitiminde veya veli temsilciliğinde tam sorumlu olarak
görevlerini yerine getirmek isteyen tüm veliler için Insti-
tut für schulische Fortbildung und schulpsychologische
Beratung (IFB) enstitüsü (Okul eğitimi ve okul psikolojisi
enstitüsü) aşağıdaki üç bölüm temelinde seminerler sun-
maktadır

1. Bölüm: Veli ve veli temsilcilerinin hakları ve yükümlü-
lükleri/ Veli çalışmalarının formları

2. Bölüm: İletişim/ Görüşme yönetimi / Moderasyon
3. Bölüm: Veliler okul çalışmalarında nasıl etkili olabilirler?

Somut okul projelerinde örnek çalışma
4. Bölüm: Öğretmen, öğrenci, veli görüşmeleri için 

teşvikler – Bir kılavuz vasıtasıyla ön hazırlık 
yardımları 

Bu dört bölüm ilkokullar, derse hazırlayıcı okullar (Förder-
schulen) ve ilerletici okullar (weiterführende Schulen) için
ayrı ayrı sunulmaktadır.

Eyalet veli günleri
Eyalet Veli Temsilciler Birliği yılda bir defa olmak üzere
eyalet çapında bir veli günü düzenler. Öğleden önce ko-
nuşmacılar eğitim politikasıyla ilgili aktüel bir konuda bilgi
verirler ve bunu müteakip olarak Eğitim Bakanı velilerin
sorularını cevaplandırır. Öğleden sonra ise veliler ve misa-
firler çeşitli çalışma gruplarında belirli temel konularda
bilgi edinme imkanına sahip olurlar.

Veli temsilcisi ….
Kamu hizmetlerinde bir fahri görev üstlenmek demektir.
Rheinland-Pfalz Eyaleti Anayasasına göre fahri görev va-
tandaşların yükümlülük görevidir. Bu bağlamda işveren
fahri görev yapan kişiyi görev yaptığı sürece izinli saymak-
la yükümlüdür. Angajman demek, veli temsilciliğinde 
krizleri gidermek değil, denenmiş olanı yaşatmak, iyi olanı
uygulamaya devam etmek, düzeltilmesi gerekeni söyle-
mek ve uygun olmayanı göstermektir. Veliler gelişmelere
sorumluk üstlenerek iştirak edip, öğrencilere iyi bir gele-
cek hazırlamak için okulu değiştirme şansına sahiptirler.

Fahri olarak çalışan velilerin sigorta hakları
Fahri olarak görev yaparken bir kaza geçirirseniz Rheinland-
Pfalz Eyaleti Kaza Sigortasından yardım alma hakkına sa-
hipsiniz. Bu yasal kaza sigortası aşağıdaki hizmetleri 
kapsar:
� Okul aile birliği toplantılarına ve konferanslarına 

giderken ve katılırken
� Sınıfça yapılan gezilerde görev üstlenirken
� Öğrencileri kendi özel arabası ile okulun müsaade 

ettiği bir etkinliğe götürürken
� Okulun düzenlediği ve yürüttüğü etkinliklerde görev 

yaparken
� Okul binası onarımlarında yardımcı olurken
� Öğrencilere yol göstericiliği görevi yaparken, otobüs-

lerde yardımcı olarak görev üstlenirken veya şehir 
belediyesi ve okul birliklerinde görevliyken

İrtibat:
Unfallkasse Rheinland-Pfalz
Orensteinstr. 10, 56626 Andernach
Tel.: 0 26 32 - 9 60-0

E-Mail: info@ukrlp.de
– Diğer bilgiler için okul müdür-
lüğüne başvurunuz- 

İrtibat:
Institut für schulische 
Fortbildung und schulpsycho-
logische Beratung (IFB) 

Butenschönstr. 2, 67346 Speyer
Tel.: 0 62 32 - 659-0
E-Mail: zentrale@ifb.bildung-rp.de
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Sınıf Veliler Toplantısı seçimi
Sınıf Veli Sözcüsü seçilirken her velinin çocuk başına iki oy
hakkı vardır. Bu kural anne veya babadan birisi toplantıya
gelmese bile geçerlidir. KEV okulun açılışından en geç dört
hafta sonra bir Sınıf Veli Sözcüsü ve ikinci bir seçimde de
bir yardımcı seçer. Bunların görevi iki yıl devam eder. Se-
çime sınıf idarecisi davet edilir. KEV seçimi herkese açık
değildir. Konuşulanların gizli tutulması gerekmez. Ciddi
konular üzerinde susulması istenir. Konuşulanların bir 
tutanakla kayıtlara geçmesi gerekir.

Sınıf velileri sözcüsünün görevleri
Sınıf Velileri Sözcüsü aşağıdaki görevlere ve yükümlülüklere
sahiptir:
� Sınıf öğretmeni ile anlaşarak sınıf velilerini toplantıya 

(KEV) davet etmek
� KEV toplantısını idare etmek
� KEV kararlarını uygulamak
� Sınıflar arası konferanslara katılmak ve görüş belirtmek
� KEV i okula ve öğretmenlere karşı temsil etmek

KEV sınıf veli temsilcisini ve onun yardımcısını oy çoğun-
luğu ile görevden alabilir. İstifa ve yeniden seçimin kural-
larını Okul Seçim Yönetmeliği belirler.

SINIF BAZINDA VELİLERİN 
ETKİNLİĞİ
Sınıf veliler toplantısının (KEV) (Klassenelternver-
sammlung) görevleri
KEV bir sınıftaki tüm velileri kapsar. En önemli görevi
öğrencileri temsilen onların ilgi duydukları konuları öğret-
menlere iletmek, onlarla birlikte çalışıp onları destekle-
mek ve onlara danışmanlık yapmaktır. Eğitim ve öğretim
ile ilgili sorular ve sınıfla ilgili diğer tüm problemler özelli-
kle ön planda tutulur.

KEV nin konu başlıkları:
� Dersle ilgili sorular
� Not vermede temel kurallar
� Ev ödevleri
� Davranış bozuklukları olan öğrencilere karşı davranış 

şekilleri
� Sınıf gezilerinin düzenlenmesi

Okulun bilgi verme yükümlülüğü
Özellikle sınıf idarecileri okul ve dersleri kapsayan konu-
larda KEV’e bilgi vermekle yükümlüdürler. Okulun bu 
tutumu velilerin başarılı etkinliğinin temelini oluşturur.



Okul teftişi, okul vakıfları

Okul müdürü, yerel okul vakfı

Sınıf yöneticisi

Kültür Bakanları konferansı (KMK) 
Federal Eğitim ve Araştırma 
Bakanlığı (BMBF)

Eğitim, Bilim, Gençlik ve Kültür 
Bakanlığı (MBWJK)

ADD Trier ile Koblenz ve Neustadt
eğitim müdürlükleri
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Rheinland-Pfalz Eyaleti veli temsilciliğinin yapısı İlgili makamlar

Okul Aile Birliklerinin çalışma kurulları (ARGE)
Gönüllü yöresel ve çevresel birlik kurulu
(okul tiplerine uygun yada okul tiplerinden bağımsız)

Öğretmen konferanslarında oy hakkı
(Tüm konferansta seçilmiş veli temsilcilerinin
yerel okul vakfı İki katı) 

Okul kurulu 1-3 üye
(Okul aile birliği tarafından seçilmiş)

Sınıf veliler toplantısı (KEV)
Bas¸kan: Sınıf Veli Temsilcisi 

* Sekizinci sınıfa kadar ve derse hazırlayıcı okullardaki velilerin tümü

Delegelerin
gönderilmesi

Okul sözcülerinin veya 
ilköğretim okullarının seçim
temsilcilerinin bölge seçim kurulu

Okul aile birliği (SEB)
Seçilmi_ veli temsilcileri
(seçim yöntemi ve üye sayısı
okul büyüklü_üne göre farklılık 
gösterir)

Seçim kurulu/İkinci seçmenler*

Eyaletlerin temsilcileri çalışma gurubu ve çeşitli okul
tiplerinden oluşan yedi komisyon

Almanya Veliler Meclisi (Bundeselternrat -BER)

35+2 Üye
üç ayrı okul denetleme bölgelerinden (seçim bölgeleri)
ve çeşitli okul tiplerinden seçilmiş 32 temsilci,
3 çevre meclisinin başkanı ve ana dili almanca olmayan
2 veli temsilcisi

Eyalet Veliler Meclisi (Landeselternbeirat- LEB)

Çeşitli okul tiplerinin seçtikleri temsilciler ve gerektiğinde ana
dili almanca olmayan bir veli temsilcisi
REB Rheinhessen-Pfalz 14+1 üye
REB Koblenz 13+1 üye
REB Trier 10+1 üye

Bölge Veliler Meclisi (Regionalelternbeirat-REB)
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Böyle durumlarda en yüksek oy alan yedek aday görevi
biten kişinin yerine geçer.

SEB’in yöntem şekli
SEB kamuya açık olmayan toplantı yapar, fakat misafir
davet edebilir. Okul müdürü istisnai durumlar haricinde
bu oturumlarda bulunur. SEB’in görüştüğü konuların
gizli tutulması gerekmez. Gizli muamele gereksiniminde
bulunan konular hakkında sükut edilmesi beklenir.
Oturumlarda tutanak tutulur.

Okul aile birliği sözcüsü
SEB, okul aile birliği sözcüsünü ve yardımcısını iki yıllık
bir süre için seçer.

SEB’in görevden ihraç etme kararının onaylanması 
halinde sözcü ve yardımcısı görevden alınır.

Okul aile birliği sözcüsünün görevleri
Okul aile birliği sözcüsü gerektiğinde SEB’in oturumla-
rına davet eder. Genel eğitim veren okullarda bir okul
senesi içerisinde en az iki oturum, meslek öğretici okul-
larda ise en az bir oturum yapılmalıdır. SEB prensipte
ayda bir kere toplanır. Okul aile birliği sözcüsü okul 
yöneticiliği ile gündem konularını tespit etmek için bir
randevu koordine eder ve gündeme okulun tekliflerini
ilave eder.

OKUL BAZINDA VELİLERİN
ETKİNLİĞİ
Okul aile birliğinin (SEB- Schulelternbeirats) görevleri
Okul aile birliği (SEB) velileri okula, okul denetimine ve
kamuoyuna karşı temsil eder. Okul aile birliği okulun
eğitim ve öğretim işlerini teşvik eder ve birlikte şekil-
lendirir.

Okul yasası SEB etkinliğini üç şekilde öngörür:
� Dinlemek (SEB’in görüşünü almak)
� Görüşmek (Fikir alış verişi; okul yönetimi vasıtasıyla 

karar verme)
� Onaylamak (SEB’in ve okul yönetiminin birlikte 

verdiği karar)

Okulun enformasyon yükümlülüğü
Okul yönetiminin yükümlülüğü
� SEB’i okul yaşamı hakkında önemli olan tüm konular 

hakkında bilgilendirmek ve
� yasa ile kararnameleri hizmete sunmaktır.

SEB’in seçimi ve oluşumu
Okul aile birliği sadece ergin yaşta olmayan öğrencile-
rin bulunduğu tüm okullarda kurulur. SEB’in görev sü-
resi iki senedir ve yeni SEB kuruluşu ile görevi sona erer.
Bir SEB üyesinin görevi aşağıdaki durumlarda sona erer:
� ocuğunun ilgili okulda kaydı silindiğinde veya
� görevinden istifa ettiğinde.
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Anadili Almanca olmayan velilere öneriler

� Mutlaka okul ve öğretmenler ile irtibata girin
� Eğer dil problemi var ise okuldaki görüşmelere tercüme

etmek ve desteklemek için güvenilen bir kişiyi yanı nızda
getirin

� Öğretmenlere karşı samimi davranın, çünkü öğret
menler çocuğunuza okul hayatında en önemli yardımı 
ve desteği sağlarlar

� Diğer velilerle irtibata girip bilgi alışverişinde bulunun, 
mesela veli toplantılarında, okul bayramlarında veya 
oturduğunuz mahalledeki çalışmalarda

� Anadili Almanca olmayan çocukların meselelerini 
halletmek için veli etkinliğinin fonksiyonunu ciddiye alın

� Okul etkinliklerinde yerinizi alın
� Velilerin, öğrencilerin ve öğretmenlerin hakları ve 

yükümlülükleri hakkında bilgi edinin

* Bu broşürün Türkçe tercümesini http://bildung-rp.de,  
http://eltern.bildung-rp.de, ve  http://leb.bildung-rp.de adresinden 
yükleyebilirsiniz. Türkçe tercümenin ilk versiyonu Eyalet Hükümeti 
göçmenlik ve entegrasyon yetkilileri tarafından maddi olarak 
desteklenmiştir.

Anadili Almanca olmayan velilerin etkinliği*

� Okul aile birliğinde (SEB)
anadili Almanca olmayan öğrencilerin sayısı %10’dan
fazla ise velilerin de bu orana uygun olarak SEB’de tem-
sil edilmesi gerekir. Bu veliler sonradan seçilir ve bir da-
nışma oyu ile SEB’e dahil olurlar.

� Bölge Veliler Meclisi’nde (REB)
anadili Almanca olmayan velilerden en az bir veya iki
temsilcinin REB’e seçilmesi gerekmektedir. Seçimle
tayın edilmediği taktirde REB veliler birliğinden bir
kişiyi kendisi temsilci olarak görevlendirir.

� Eyalet Veliler Meclisi’nde (LEB)
anadili Almanca olmayan velilerin en az bir veya iki
temsilcisinin LEB’e seçilmesi gerekmektedir. Seçimle
tayın edilmediği taktirde LEB veliler birliğinden bir
veya iki kişiyi kendisi temsilci olarak görevlendirir.

Anadili Almanca olmayan öğrencileri destekleme
Almanca bilgisi yetersiz olan öğrenciler zihinsel ve beden-
sel farklılıkları göz önünde tutularak desteklenirler. Bunun
dışında belirli koşullar altında özel önlemler de sunulabilir.
Anadili dersi istenilen bir ek hizmettir. Bu ders okul ve so-
syal alanda entegrasyonu destekleyerek dil ve kültürel
kişiliğin gelişiminde de faydalı olur.

İrtibat:
Beautragte der Landesregierung 
für Migration und Integration 
(Göç ve Entegrasyon için Eyalet 
Yönetimi Görevlisi)
Ministerium für Arbeit, Soziales,
Gesundheit, Familie und Frauen
(Çalışma,Sosyal Güvenlik, Sağlık,
Aile ve Kadın Bakanlığı)

Postfach 3180, 55021 Mainz
Tel.: 0 61 31 - 16 24 68
Fax: 0 61 31 - 16 40 90
Web: http://integration.rlp.de
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Konferanslarda ve kurullarda velilerin etkinliği

� Okul komisyonu
Okul komisyonunun görevleri okul yasasında sıralan-
mıştır. En büyük görevlerinden biri fikir ayrılıklarında 
ve anlaşamazlıklarda ortak fikir geliştirmektir. Üyeler:
Öğretmenler, veliler, SEB sözcüsü ve aynı oranda
öğrenciler

� Okul kitabı komisyonu
Yeni okul kitabı tedarik edildiğinde bu komisyonun gö-
rüşü alınmalıdır. Üyeler: 3 öğretmen, 3 veli ve 3 öğrenci

� Sınıf ve kısmi konferanslar
Okul yaşamını tertipler ve çalışmasını alınan kararlar
doğrultusunda yürütür. Velilerin katılması: Okul komi-
syonu üyeleri ve sınıf veli temsilcileri danışmanlık fonk-
siyonunu kullanırlar. Veliler ve öğrenci temsilcileri not
konferanslarına iştirak etmezler.

� Genel konferans
Okul müdürünün görüşü alınan bu konferansta okul
çalışmaları ile ilgili kararlar verilir. Velilerin katılması:
Okul komisyonu üyeleri ve temsilcilerinin danışmanlık
fonksiyonu vardır.

� Okul kurucuları komisyonu
Okul binası ve döşenmesi hakkında görüş belirtir. 
Velilerin katılması: oylama ile seçilmiş veli temsilcileri

� Hizmetlerin görüşülmesi
Okul yöneticileri ile öğretmenler arasındaki bilgi alışve-
rişi için yapılır ve veliler bu toplantıya alınmaz. Burada
karar alınmaz.

Günlük okul yaşamındaki sorularda başvuru kaynakları

� Sınıf ve branş öğretmenleri
münferit öğrenci veya sınıfla ilgili sorularla ilgilenir

� Okul müdürlüğü
eğitim ve yönetsel konular, ders programı veya temsilci
düzenlemeleriyle ilgilenir

� ADD’nin okul denetimi
Ders verilmesi ve görevlerin teftişleriyle ilgilenir 

� Okul hizmetlileri
Eğitim araç ve gereçlerinin temini, yapısal önlemler ve 
bina bakımıyla ilgilenir

� Öğrenci taşıma servisi
(ilçe ve şehirler) yerel öğrenci servisiyle ilgilenir

Diğer başvuru kaynakları:

� Okul psikolojik hizmeti
Başarısızlık ve davranış problemleri için

� LEB sekreterliği
ve üyeleri cevap aranılan her soruda yardım eder

� Yetkili gençlik dairesi
daha doğrusu polisin gençlikten sorumlu görevlisi

� Veli koordinasyon bürosu
Eğitim, Bilim, Gençlik ve Kültür Bakanlığı`na bağlıdır

İrtibat:
Yukarıda belirtilen başvuru kaynaklarıyla ilgili irtibat adreslerini
bu broşürün sonunda 18. ve 19. sayfalarında bulabilirsiniz.
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Diğer bilgi kaynakları…

...İnternet

Eğitim portalı Der Bildungsserver Rheinland-Pfalz – http://www.bildung-rp.de
– “Enformasyon çemberi / Informationsdrehscheibe“ okul alanında şu ana
kadar en büyük bilgi kaynaklarından biridir ve sürekli olarak okul, öğret-
men, öğrenci ve veliler arası iletişim için geliştirilmektedir.

LEB internet sitesi (Homepage) – http://leb.bildung-rp.de – Veliler için
önemli bir bilgi kaynağıdır. Burada yasa metinlerini, okul tüzüğünü, yöne-
tim kurallarını ve kararnamelerini, konuyla ilgili en güncel ve en kapsamlı
Links’leri bulabilirsiniz. 

Homepage – www.elternvertretungen.de – ve verilerinizin bir data banka-
sına kaydedilmesiyle okul ve fonksiyonlarına uygun bilgileri sürekli olarak
alabilirsiniz.

Size yararlı olabilecek başka internet adresleri:
� Koordinationsstelle für Elternarbeit (Ebeveyn işbirliği için koordinasyon 

makamı) : http://eltern.bildung-rp.de
� Bundeselternrat im Dienst der Eltern : http://www.bundeselternrat.de
� Projekt erweiterte Selbstständigkeit: http://pes.bildung-rp.de
� Institut für schulische Fortbildung und schulpsychologische Beratung: 

http://ifb.bildung-rp.de
� Mädchen-Zukunftstag: http://www.girls-day.de
� Neue Wege für Jungs: http://www.neue-wege-fuer-jungs.de 
� Informationen rund um die Leseförderung: http://www.leselust-rlp.de
� Stiftung Lesen: http://www.stiftunglesen.de

… Aşağıdaki adresler

Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Jugend und Kultur
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Tel.: 0 61 31 - 16 0 (zentraler Telefondienst)
Faxs: 0 61 31 - 16 29 97
E-Mail: poststelle@mbwjk.rlp.de
Web: http://www.mbwjk.rlp.de
Koordinationsstelle für Elternarbeit
E-Mail: elternarbeit@mbwjk.rlp.de

Geschäftsstelle des Landeselternbeirats (LEB)
Mittlere Bleiche 61, 55116 Mainz
Geschäftsführerin: Marie-Charlotte Opper-Scholz
Tel.: 0 61 31 - 16 29 26
Verwaltungsangestellte: Petra Schmedding
Tel.: 0 61 31 - 16 29 28
Faxs: 0 61 31 - 16 29 27
E-Mail: leb@mbwjk.rlp.de

Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) 
und Regionalelternbeirat (REB)
– Zentralstelle Trier –
Postfach 1320, 54203 Trier
Tel.: 06 51 - 94 94 0
Faxs: 06 51 - 94 94 17 0
E-Mail: poststelle@add.rlp.de
Web: http://www.add.rlp.de

ADD – Außenstelle Koblenz
– Schulaufsicht –
Postfach 200 361, 56003 Koblenz
Tel.: 02 61 - 120 0
Faxs: 02 61 - 120 62 02
E-Mail: poststelle@add.rlp.de

ADD – Außenstelle Neustadt
– Schulaufsicht –
Postfach 100 262, 67402 Neustadt (Weinstr.)
Tel.: 0 63 21 - 99 0
Faxs: 0 63 21 - 99 23 57
E-Mail: poststelle@add.rlp.de

… Farklı yayınlar

schule machen
Senede iki kez “schule machen” (“okul yapmak”) gazetesi Rheinland-Pfalz
bölgesindeki tüm okullara dağıtılır. İlgi duyan Gazeteyi düzenli olarak almak
isteyen tüm veliler bakanlığın e-posta vasıtasıyla redaktion@mbwjk.rip.de
adlı dağıtma listesine yazılarak bu dergiyi sürekli olarak alabilirler.

Ayrıca, www.mbwjk.rlp.de/service/publikationen adresinden Eğitim 
Bakanlığının tüm yayın portföyünü indirebilir veya sipariş verebilirsiniz.

Eyalet Veliler Meclisi’nin gazetesi
Senede dört kez LEB’in gazetesi okul sekreterliği vasıtasıyla tüm SEB üyele-
rine dağıtılır. Ayrıca bu gazeteyi LEB’in internet sitesinde de bulabilirsiniz.


