
“Sứ mệnh của chúng tôi là khơi gợi cảm hứng vươn tới thành tích vượt bậc trong môi trường giáo dục quốc tế 
nhằm giúp học sinh đạt được thành công, hạnh phúc trọn đời và sự tôn trọng đối với tất cả mọi người”.
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Lời chào từ 
Hiệu trưởng
Quý phụ huynh thân mến,

Chào mừng đến với cộng đồng Renaissance! Là Hiệu trưởng và cũng là một phụ huynh, tôi thực sự mong 
muốn được trở thành một thành viên tích cực của cộng đồng sôi động này cũng như rất tự hào và vui mừng 
khi được dẫn dắt một ngôi trường xuất sắc như Renaissance. Với danh tiếng trong khu vực, quốc gia và 
trên quốc tế của trường tiếp tục vươn cao, Nhà trường luôn tập trung giữ vững vị thế của một ngôi trường 
thành viên của các cơ quan được quốc tế công nhận: Hội đồng các Trường Quốc tế, Tổ chức Tú tài Quốc 
tế IB, Tổ chức Round Square, FOBISIA, EARCOS,… Học sinh Renaissance trúng tuyển vào nhiều trường 
đại học hàng đầu trên thế giới cũng như có kết quả kỳ thi Tú tài Quốc tế IB luôn cao hơn mức trung bình 
thế giới.

Một yếu tố quan trọng và cơ bản khác trong văn hóa của trường chính là cương vị một thành viên của 
tổ chức Round Square: Renaissance là trường Round Square duy nhất ở Việt Nam đến hiện tại và cam 
kết tuân theo 6 tôn chỉ Round Square IDEALS – Chủ Nghĩa Quốc tế, Tinh thần Dân chủ, Hướng đến môi 
trường, Sự Phiêu lưu khám phá, Sự Lãnh đạo và Phục vụ Cộng đồng – là nền tảng và liên kết mật thiết đến 
4 Giá trị cốt lõi của trường: theo đuổi sự xuất sắc trong học tập và cá nhân; môi trường dạy và học lấy học 
sinh làm trung tâm; tập trung định hướng vào gia đình; và sự tôn trọng vốn có đối với bản thân, hành tinh 
của chúng ta và giữa người với người.

Cả với tư cách là Hiệu trưởng và phụ huynh, điều thu hút tôi đến với Renaissance chính là Tầm nhìn của 
trường: “Trở thành trường quốc tế có quy mô cỡ trung được lựa chọn hàng đầu tại Việt Nam.” Là một trường 
học, Nhà trường hiểu rằng học tập là một quá trình cá nhân, độc nhất, và không có hai đứa trẻ nào có thể 
học những điều giống nhau với tốc độ giống nhau theo cùng một cách hoặc thu được những thành quả 
giống nhau trên con đường học vấn của mình. Để giúp các em trở thành những học sinh có năng lực, chúng 
ta phải tạo cho học sinh một môi trường quen thuộc, nơi các em thực sự hiện hữu, được biết đến và được 
thấu hiểu, nơi các em được lắng nghe và được hồi đáp; không có đứa trẻ nào là vô hình ở Renaissance.

Vì những lý do này, trường định hướng phát triển trong một quy mô nhất định và tin rằng một môi trường 
thân thiện, hướng tới gia đình, cá nhân hóa và thân thiện hơn sẽ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc học 
tập hiệu quả. Học sinh của trường luôn học tập chăm chỉ – kết quả kỳ thi Tú tài Quốc tế IB của các em luôn 
vượt mức trung bình thế giới của các em phản ánh thực tế này – nhưng điều quan trọng đối với Nhà trường 
đó là các em luôn hào hứng đến trường vào buổi sáng, vui vẻ về nhà lúc buổi chiều. Đội ngũ giảng viên 
quốc tế xuất sắc của Renaissance hiểu rằng: những cá nhân hạnh phúc sẽ học tập tốt hơn!

Trường học hoạt động hiệu quả hơn rất nhiều khi tất cả các thành viên của trường cùng phối hợp: không 
riêng gì học sinh, cả giáo viên, ban lãnh đạo và gia đình đều cần chung tay góp sức. Sự hợp tác giữa gia 
đình và nhà trường là yếu tố quan trọng cho thành công chung. Vì lý do này, Nhà trường khuyến khích Quý 
phụ huynh giao tiếp tự do và cởi mở bởi điều này được đánh giá cao tại Renaissance. Nhà trường luôn cởi 
mở để lắng nghe những ý tưởng, đề xuất, câu hỏi và mối quan tâm của Quý phụ huynh. Khi phối hợp tốt, 
sẽ không có giới hạn nào cho những thành tựu mà ta có thể cùng nhau vươn tới.

Chào mừng đến với Renaissance!

Mr James Coulson 
Hiệu trưởng Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn.
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RENAISSANCE 
QUA CÁC CON SỐ 2021-22

375M2

Sân chơi khối Mầm non

86.7M2

Khu vực sáng tạo

549M2

Sân chơi khối Tiểu học

25M x 10M
Hồ bơi lớn

6.000M2  + 962M2 

Các sân thể thao

185M2

Sân chào cờ

490
53 GIÁO VIÊN 
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Cán bộ bảo vệ 
trẻ em

 laura@ 
renaissance.edu.vn

Cô  Laura Faye 
Masterson 

Giáo viên Kịch nghệ

Tìm kiếm đồ thất 
lạc

 oanhnth@ 
renaissance.edu.vn

Cô Oanh Nguyen  
Quản lý Cơ sở vật chất

Thư viện

carlos@ 
renaissance.edu.vn

Thầy Carlos Javier 
Diaz Morilo

Quản lý thư viện 

Dịch vụ xe buýt

 yenlth
@renaissance.edu.vn

Cô Hai Yen 
Nhân viên cơ sở vật 

chất

Tư vấn đại học

 sarahr@ 
renaissance.edu.vn

Cô Sarah Rutherford
Tư vấn viên (của trường đại 

học và cao đẳng)

Thanh toán bằng 
tiền mặt và Thẻ

 thaovp@ 
renaissance.edu.vn

Cô Thao Vu 
Thu ngân

Hóa đơn thanh toán

 mailt@ 
renaissance.edu.vn

Cô Mai Le  
Kế Toán

 Angus@ 
renaissance.edu.vn

Thầy Angus Crisp
Giáo viên thể dục

 tania@ 
renaissance.edu.vn

Cô Tania Van 
Nieuwenhuizen  
Giáo viên thể dục

Thể dục khối Mầm 
non và Tiểu học 

Thể dục khối 
Trung học

Round Square

 lana
@renaissance.edu.vn

Cô Lana Genai 
Raharuhi   

Phụ trách Round 
Square khối Tiểu học 

Âm thanh 
& Video

 tuanba@ 
renaissance.edu.vn

Ông Tuan Bui  
Chuyên gia Truyền 

thông
 felipe@ 

renaissance.edu.vn
 jillian@ 

renaissance.edu.vn

Cô Jill Nattrass 
Giáo viên âm nhạc khối 

Tiểu học

Thầy Felipe Nurmi 
Giáo viên âm nhạc 

khối Trung học

Âm nhạc 
khối Tiểu học

Âm nhạc 
khối Trung học

 sarahc@
renaissance.edu.vn

Cô Sarah Campbell
Hiệu trưởng khối 

Trung học

Khối 
Trung học

  jenniferl@
renaissance.edu.vn

Cô Jennifer Longmuir 
Hiệu trưởng khối Tiểu 

học và Mầm non

Khối Tiểu học và 
Mầm Non

Hoạt động 
ngoại khoá

 tania
@renaissance.edu.vn

Cô Van Nieuwenhuizen 
Tania

Giáo viên Giáo dục

Cổng Phụ huynh và 
Công nghệ thông tin

 hoantn@
renaissance.edu.vn

Thầy Hoan Tran
Trưởng phòng IT

Căn tin

buu@
skyline-catering.com

Thầy Buu Tran
Giám sát viên Nhà ăn
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Đồng phục

 thudtl@renaissance.
edu.vn

Thời khóa biểu Khối Trung học, 
Báo cáo của trường, Sắp xếp 
lịch hẹn với Giáo viên và Trợ 
giảng, Tham dự và vắng mặt, 

Đánh giá bằng cấp (ECAs)

 lienna@renaissance.edu.vn
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Cô Lien Nguyen
Trợ lý khối Trung học

Thời khóa biểu Khối Mầm non 
Tiểu học, Báo cáo của trường, 
Sắp xếp lịch hẹn với Giáo viên 
và Trợ giảng, Tham dự và vắng 
mặt, đánh giá bằng cấp (ECAs)

 anhdn@renaissance.edu.vn

Cô Anh Dao
Trợ lý khối Mầm non và Tiểu học

Cô Thu Du
Kế toán 

Các kênh liên lạc
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Nhà trường tin vào sự cởi mở trong giao tiếp và những vấn đề liên quan đến học sinh và chương trình giảng dạy 
nên được giải quyết theo trình tự sau đây:

1. Đầu mối liên lạc đầu tiên luôn là giáo viên hoặc giáo viên chủ nhiệm.

2. Nếu không được giải quyết ở cấp độ này, vấn đề nên được thông báo tới trưởng khối tương ứng. Các vấn 
đề liên quan đến khối Tiểu học và Mầm non cần được thông báo đến Hiệu trưởng khối Tiểu học và Mầm 
non, các vấn đề liên quan đến khối Trung học cần được thông báo đến Hiệu trưởng khối Trung học.

3. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết, vấn đề sẽ được thông báo tới Hiệu trưởng và, trong trường hợp cần 
thiết, sẽ có sự tham gia của Hội đồng lãnh đạo.

CÁC KÊNH 
LIÊN LẠC

Giấy chứng nhận 
tham dự

  thanhltt@
renaissance.edu.vn

Cô Thanh Le  
Thư ký nhà trường

Dịch vụ Học tập
 

 richard@
renaissance.edu.vn

Thầy  Richard Fluit
Điều phối viên 

Dịch vụ Học tập 
Coordinator
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Thực đơn bữa trưa sẽ được cung cấp hàng tháng. Phụ huynh 
có thể chọn trả phí bữa trưa của con hoặc chuẩn bị sẵn bữa 
trưa đóng hộp ở nhà. Thanh toán được thực hiện qua thẻ 
thông minh cho phép nạp tiền. Nếu bữa trưa được chuẩn bị 
ở nhà, học sinh cần mang theo bữa trưa đó khi đến trường 
vào buổi sáng. Nếu không tiện, bữa trưa đó phải được mang 
đến trường trước 11 giờ trưa. 

Thông tin chi tiết về việc sắp xếp bữa ăn cho học sinh, vui 
lòng xem tại: https://www.renaissance.edu.vn/school-life/
catering.

   Bài tập về nhà
Tất cả các học sinh Tiểu học và Trung học cơ sở đều sẽ 
có Học Phần Tại Nhà (Bài tập về nhà). Đây là một phần 
trong quá trình học tập tại trường, hướng đến việc ôn lại 
các khái niệm đã được giới thiệu trên lớp và thiết lập tính 
kỷ luật, ý thức tự học tại nhà của các em học sinh. Tất cả 
các học sinh Tiểu học sẽ được cung cấp sổ nhật ký để hỗ 
trợ cho việc quản lý các bài tập và để đảm bảo việc giao 
tiếp hiệu quả giữa nhà trường và gia đình.

   
  Hoạt động ngoại khóa 

Nhà trường có tổ chức Chương trình hoạt động ngoại 
khóa bổ trợ (ECA). Các hoạt động ngày có thể được tham 
dự miễn phí hoặc thu phí. Chi tiết về chương trình ECA sẽ 
được thông báo vào đầu mỗi học kỳ.
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LỊCH HỌC NĂM   
2021-2022ACADEMIC CALENDAR

2021-2022

Tổng số ngày học sinh đến trường: 180
Tổng số ngày giáo viên đến trường: 180

6 tháng 8   : Nhân viên mới có mặt ở Tp Hồ Chí Minh
09 – 13 tháng 8  : Giới thiệu nhân viên mới
16 – 20 tháng 8  : Ngày đào tạo nhân viên
23 tháng 8  : Ngày đi học đầu tiên (Học kỳ mùa thu)
02 – 03 tháng 9  : Quốc khánh (Trường không đón học sinh)
18 – 22 tháng 10  : Kỳ nghỉ giữa kì
12 tháng 1  : Ngày đào tạo nhân viên
17 tháng 12  : Học kỳ kết thúc

01 – 03 tháng  : Tết Dương lịch
10 tháng 1  : Ngày đi học đầu tiên (Học kỳ mùa xuân)
31 tháng 1 – 11 tháng 2  : Tết Nguyên đán (Trường không đón học sinh)
11 tháng 3  : Ngày đào tạo nhân viên
31 tháng 3  : Học kỳ kết thúc

Kì 3: 55 ngày
01 tháng 4 : Ngày đi học đầu tiên (Học kỳ hè)
10 – 11 tháng 4 : Ngày giỗ tổ Hùng Vương
30 tháng 4 : Ngày Thống nhất
01 – 03 tháng 5 : Ngày Quốc tế Lao động
04 – 06 tháng 5 : Kỳ nghỉ giữa kỳ
24 tháng 6 : Ngày cuối cùng của năm học 2021 – 2022

Kì 1: 77 ngày

Kì 2: 48 ngày

Ngày lễ Giới thiệu nhân viên mớiNgày không học

THÁNG 8        2021 THÁNG 9         2021 THÁNG 10        2021

THÁNG 12         2021 THÁNG 1        2022

THÁNG 4        2022

THÁNG 2        2022 THÁNG 3        2022
Su     Mo     Tu     We    Th     Fr    Sa

THÁNG 11         2021

THÁNG 5        2022

Su     Mo     Tu     We    Th     Fr    Sa
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1
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10 11 12 13 14 15 16
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302924 25 26 27 28

Su     Mo     Tu     We    Th     Fr    Sa
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THÁNG 7        2022
Su     Mo     Tu     We    Th     Fr    Sa

41 2 3
5 6 7 8 9 10 11
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27
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THÁNG 6        2022
Su     Mo     Tu     We    Th     Fr    Sa
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1  2 3 4 5 6

Bắt đầu

BẮT ĐẦU 
Giờ học

Học sinh nên đến trường trước 7:50 sáng. Buổi học bắt đầu 
từ 8:00 sáng và kết thúc lúc 3:30 chiều. Vui lòng lưu ý một số 
học sinh có thể tham gia vào các hoạt động ngoại khóa tự 
nguyện sau 3:30 chiều, chẳng hạn như các sự kiện của tập 
thể trường và các hoạt động buổi tối. Quý phụ huynh cần 
đón học sinh trước 4:00 chiều, đây là thời điểm nhà trường 
có thể theo dõi hoạt động của các em.

Học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 6 điểm danh hằng ngày vào 7h50 
sáng trong khi các học sinh Trung học tham gia gặp GVCN 
vào đầu mỗi sáng.

Nếu đến muộn: Học sinh đến muộn cần gặp cô Anh ở khối 
Tiểu học và Mầm non (P201) hoặc cô Liên ở khối Trung học 
(S202) để báo cáo trước khi lên lớp.

       Đón học sinh
Chỉ có cá nhân được ủy quyền mới được quyền đón học 
sinh và nhà trường sẽ yêu cầu xuất trình Thẻ Phụ huynh. 
Thẻ Phụ huynh cần được xuất trình khi vào khuôn viên 
trường. Phụ huynh vui lòng thông báo với nhà trường khi có 
bất kỳ thay đổi nào hoặc trong trường hợp học sinh được 
phụ huynh nhờ người khác đưa đón. Một vài học sinh sẽ về 
bằng xe buýt. 

Học sinh về sớm trước giờ tan học cần có giấy phép từ các 
Trưởng khối tương ứng như Mầm non, Tiểu học hoặc Trung 
học

Dịch vụ xe buýt
Renaissance có dịch vụ xe đưa rước an toàn và tin cậy. 
Nhiều tuyến đường được thiết kế đi qua các khu vực trên 
khắp thành phố, với tuyến miễn phí từ Tao Đàn và Quận 2 
đến trường. Tất cả các xe đều có dây an toàn, được vận hành 
bởi đội ngũ tài xế và trợ lý có nghiệp vụ và kinh nghiệm. Vui 
lòng liên lạc Văn phòng Tuyển sinh hoặc Lễ tân để biết thêm 
thông tin về các tuyến đường và phí dịch vụ xe đưa rước.

 
Bữa trưa & Ăn nhẹ

Trường cung cấp đồ ăn nhẹ lành mạnh miễn phí vào buổi sáng 
và buổi chiều cho các lớp Mầm non và Tiểu học. Đối với bữa 
trưa, tất cả học sinh mong muốn sử dụng căn tin của trường có 
thể lựa chọn giữa các món ăn Việt Nam, Hàn Quốc, Châu Á và 
phương Tây. Một lựa chọn ăn chay cũng được cung cấp hàng 
ngày. Phụ huynh có thể chọn thực đơn cho học sinh nhỏ tuổi. 
Trẻ lớn hơn sẽ có thực đơn lập sẵn hoặc có thể tự gọi món. 
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Sức khoẻ & Y tế

SỨC KHOẺ VÀ Y TẾ
Y tá học đường

Trường Quốc tế Renaissance có phòng y tế riêng cùng 
một y tá giàu kinh nghiệm luôn thúc trực. Y tá của trường 
đóng vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe thể 
chất và tinh thần của học sinh và đóng góp vào tầm nhìn 
của trường Quốc tế Renaissance trong việc cải thiện sức 
khỏe của học sinh nhà trường nói riêng và à thế hệ trẻ nói 
chung. Với những sự cố nhỏ, y tá nhà trường sẽ chăm sóc 
học sinh. Trong một ít trường hợp có thể xảy ra, nếu cần 
thiết, y tá sẽ sắp xếp để học sinh có thể được đưa đến 
bệnh viện gần nhất. Phụ huynh sẽ được liên lạc và được 
cập nhật tình hình.

Thuốc
Học sinh không được phép mang theo thuốc như là một 
vật dụng cá nhân. Thuốc cần được giữ bởi y tá của trường 
kèm theo một ghi chú từ phụ huynh hoặc người giám hộ. 
Thuốc cần được để trong hộp đựng và ghi chú đầy đủ các 
thông tin về tên học sinh, tên thuốc, liều lượng và hướng 
dẫn sử dụng. Y tá sẽ liên lạc với phụ huynh trong trường 
hợp cần thêm thông tin.

Bệnh truyền nhiễm
Khi nhiễm bệnh truyền nhiễm, học sinh PHẢI ở nhà và 
không được đến trường trong bất kỳ trường hợp nào. Học 
sinh có thể lây truyền bệnh trong các giai đoạn sau:

1. Thủy đậu: 6 ngày kể từ khi phát ban
• Triệu chứng: mụn nước hoặc mụn nước có vảy nổi trên 
các phần da, có thể nằm bên dưới quần áo.

2. Sởi Đức (Rubella):  7 ngày hoặc cho đến khi các triệu 
chứng biến mất

• Triệu chứng: phát ban đỏ ngắn, các tuyến to ở cổ.

3. Quai bị: 9 ngày hoặc cho đến khi hết sưng. 
• Triệu chứng: sốt, sưng và đau các tuyến ở góc hàm.

4. Viêm gan truyền nhiễm: 14 ngày kể từ khi xuất hiện bệnh 
lâm sàng và ít nhất 7 ngày kể từ khi xuất hiện triệu chứng.
• Triệu chứng:  nhức đầu, đau bụng, buồn nôn, nôn kèm theo 
sốt; da và mắt có thể hoặc không thể chuyển sang màu vàng.

5. Bệnh bạch cầu đơn nhân truyền nhiễm:  Tùy trường 
hợp nhưng thường là 3-6 tuần.
• Triệu chứng: sốt, đau họng, khó chịu, sưng hạch ở cổ

6. Sốt phát ban hoặc Viêm họng liên cầu khuẩn: 77 ngày 
kể từ khi phát bệnh nếu không được điều trị hoặc 48 giờ sau 
khi dùng kháng sinh
• Triệu chứng:  đau họng, sốt, nôn mửa, phát ban sau đó đối 
với Bệnh ban đỏ (không có ở trên mặt).

7. Viêm kết mạc (mắt đỏ):  Học sinh KHÔNG NÊN đi học 
cho đến khi điều trị có hiệu quả. Bệnh rất dễ lây lan và cần 
được điều trị ngay lập tức.
• Triệu chứng: ngứa mắt, chảy nước mắt, đỏ và ghèn mắt.

8.Ho: Khi học sinh bị ho nặng (cảm lạnh) hoặc các bệnh 
thông thường nhưng rất dễ lây lan khác, phụ huynh được 
yêu cầu giữ học sinh ở nhà để bệnh không lây sang các học 
sinh khác.

9. Chấy:  Nếu học sinh được phát hiện có chấy trên đầu hay 
vùng nách, trường sẽ báo ngay cho phụ huynh và gửi ngay 
học sinh đó về nhà. Khi nào mà học sinh bị chấy đã được 
chữa trị đầy đủ, học sinh đó có thể quay lại trường.

Nhà trường cần được thông báo ngay lập 
tức nếu con bạn bị nhiễm bệnh hoặc tiếp 
xúc với bất kỳ bệnh truyền nhiễm nào.

Đồng phục & Giày

ĐỒNG PHỤC 
VÀ GIÀY

Tất cả học sinh được yêu cầu mang giày đen kín chân mọi lúc 
trừ thời gian tham gia các lớp Giáo dục Thể chất. Học sinh có 
thể mặc áo len tối màu không có chữ và họa tiết trong những 
tháng lạnh hơn.

6
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MÔN HỌC VÀ 
NGÔN NGỮ
Môn học
Chương trình Mầm Non
Khung chương trình EYFS được xây dựng dựa trên nền tảng việc phát triển các hoạt động vui chơi, được thiết kế đặc biệt 
nhằm cung cấp các cơ hội bình đẳng cho tất cả các em để phát triển các kỹ năng và năng lực, ươm mầm các yếu tố cá 
nhân và được thiết kế để thúc đẩy thế mạnh tốt nhất của học sinh trong môi trường học tập lấy học sinh làm trung tâm. 
Chương trình của Nhà trường đảm bảo học sinh có được những thành công với sự nhất quán và tiến bộ tự nhiên trong việc 
phát triển các kỹ năng, góp phần hỗ trợ cho quá trình chuyển đổi nhịp nhàng lên khối Tiểu học. Khi đăng ký chương trình 
Mầm non tại trường, Qúy phụ huynh đã trao tặng con những lợi thế to lớn trong cuộc sống. Các nghiên cứu chỉ ra rằng 
phần lớn những trẻ em hoàn thành Chương trình Mầm non đạt được thành công ở mức cao hơn so với những trẻ em khác.

Chương trình EYFS được chia thành 7 lĩnh vực học tập và phát triển: 3 lĩnh vực trọng tâm và 4 lĩnh vực cụ thể được lên kế 
hoạch và đánh giá như là một sự hỗ trợ liên tục cho sự phát triển của trẻ.

Học sinh tại trường Quốc tế Renaissance được trải nghiệm những thách thức và phần thưởng đưa ra từ các chiến lược 
giảng dạy cụ thể, chú ý đến sự tham gia tích cực vào các hoạt động học tập thực hành, cơ hội hợp tác và phát triển tư 
duy phản biện. Trọng tâm của EYFS là niềm tin cơ bản rằng tất cả các trẻ em là độc đáo và duy nhất trong lộ trình học tập 
của mình, sở hữu những điểm mạnh và năng lực mà giáo viên sẽ nắm bắt để đưa vào kế hoạch giảng dạy nhằm đảm bảo 
nguồn động lực cá nhân.

Môn học & Ngôn ngữ 

Ngôn ngữ
Renaissance cung cấp một chương trình ngôn ngữ đa dạng. Ngoài EAL (tiếng 
Anh như một ngôn ngữ thứ hai), học sinh từ Lớp 2 trở lên còn được học tiếng 
Việt cũng như tiếng Pháp và tiếng Trung. Tiếng Hàn được giảng dạy như ngôn 
ngữ mẹ đẻ từ Lớp 10.

Dịch vụ hỗ trợ học sinh

Khối Tiểu học
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KHỐI LỚP 3, 4, 5, 6
Lớp 3, 4, 5 và 6

Bên cạnh cách tiếp cận sáng tạo trong việc truyền tải chương trình học và phương pháp tiếp cận liên môn, nhà 
trường cũng chú trọng vào hành vi học tập, tích hợp công nghệ và tăng cường các kỹ năng nghiên cứu, tư 
duy phản biện và giải quyết tình huống. 

Ngoài những hướng dẫn chính yếu trong các môn Toán học, Ngôn ngữ và những cấu phần IPC, giáo viên bộ 
môn dạy và hướng dẫn học sinh về Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Bơi Lội, Việt/Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam 
và Thư viện. Công nghệ là điểm quan trọng và được tích hợp trong chương trình học. Tiếng Pháp và tiếng 
Trung được giảng dạy và học tập như ngôn ngữ thứ ba.

KHỐI LỚP 1,2 
Lớp 1 và Lớp 2

Khối Trung học 

Để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình Trung học, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ với các Trưởng khối tương ứng.

Nhà trường có một phòng Dịch Vụ Hỗ trợ Học sinh chuyên nghiệp, bao gồm đội ngũ hỗ trợ EAL (tiếng Anh như một ngôn
và đội ngũ Cố vấn. Những đội ngũ này sẽ đáp ứng một cách hiệu quả các nhu cầu về ngôn ngữ và học tập của học sinh.

KHỐI LỚP 10, 11
Lớp 10 và 11

KHỐI LỚP12,13
Lớp 12, 13

Học sinh sẽ tham gia một chương trình học nhằm đạt được Bằng Quốc tế bậc Trung học Tổng quát (IGCSE) 
vào cuối năm Lớp 11. Được Bộ phận Đánh giá Chất lượng học tập của Cambridge (Cambridge Assessment) 
thiết kế và quản lý, IGCSE được thiết kế riêng cho các học sinh quốc tế, nhằm giúp các em đạt được bằng cấp 
được công nhận trên phạm vi quốc tế. 

Học sinh tham gia vào một chương trình mà cột mốc đáng chú ý là bằng Trung học Quốc tế (IGCSE) vào cuối 
năm lớp 11. Các môn tiếng Anh, Toán học, Ngôn ngữ Trình độ A và Khoa học Kết hợp là những môn bắt buộc 
và các môn tự chọn sẽ là các môn Khoa học xã hội, Sáng tạo, Nghệ thuật Thị giác và Trình diễn, Giáo dục Thể 
chất và Công nghệ

Học sinh sẽ học chương trình Tú tài Quốc tế IB. Chương trình học danh tiếng mang lại những cơ hội tuyệt vời 
cho phép học sinh trúng tuyển vào những trường đại học và cao đẳng trên toàn thế giới. Các em học sinh được 
yêu cầu học sáu môn học cũng như hoàn thành môn học Lý thuyết về Kiến Thức, Sáng tạo, Hoạt động và Phục 
vụ Cộng đồng và viết Bài luận Mở rộng. Với học sinh không tham gia kỳ thi lấy Bằng Tú tài Quốc tế, nhà trường 
sẽ cấp bằng Tốt nghiệp Trung học nội bộ.

KHỐI LỚP 7, 8, 9
Lớp 7, 8 và 9

Chương trình được xây dựng dựa trên Chương trình Giáo dục Quốc gia của Anh Quốc và được sửa đổi một 
phần để phù hợp với nhu cầu của số lượng học sinh quốc tế đa dạng. Học sinh ở Giai đoạn 3 được học một 
chương trình mở rộng về tiếng Anh, Toán học, Khoa học, Khoa học, Nhân văn, Nghệ thuật, Thiết kế và Công 
nghệ (ADT), Kịch nghệ, Khoa học Máy tính, Âm nhạc, tiếng Việt, ngôn ngữ thứ ba và Giáo dục Thể chất. 

Các hoạt động liên môn được chú trọng xuyên suốt Giai đoạn 3 và tất cả các em học sinh đều được học môn 
Học tập phục vụ cộng đồng.

Nhà trường áp dụng cách tiếp cận sáng tạo đối với việc truyền tải chương trình học thông qua phương pháp 
tiếp cận liên thông giữa môn. Bên cạnh các môn học chính về Toán học, Ngoại ngữ và các học phần liên kết 
của chương trình Tiểu học Quốc tế IPC, các giáo viên còn dạy và hướng dẫn học sinh về các môn Âm nhạc, 
Giáo dục Thể chất, Bơi Lội, Tiếng Việt/Ngôn ngữ và Văn Hóa Việt Nam và Thư Viện. Từ Lớp 2, học sinh có cơ 
hội học tiếp Pháp hoặc tiếng Trung. Công nghệ là một điểm nhấn quan trọng trong chương trình giảng dạy và 
được tích hợp trong chương trình học.

Giao tiếp & Ngôn ngữ

Phát triển thể chất

Phát triển năng lực cá nhân, xã hội và cảm 
xúc

Lắng nghe và chú ý, thấu hiểu và nói chuyện

Vận động, cầm nắm, sức khỏe và sự tự chăm sóc

Tạo mối quan hệ, tự tin, tự nhận thức, quản lý cảm xúc và hành vi

Toán học

Học lực

Thấu hiểu thế giới

Nghệ thuật biểu đạt và thiết kế

Số, hình dạng, không gian và đo lường

Đọc và viết

Con người và cộng đồng, thế giới và công nghệ

Khám phá và sử dụng phương tiện và tài liệu, khả năng tưởng tượng
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Là một trong những trường quốc tế dẫn đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tự hào rằng sự tập trung vào sự xuất 
sắc trong học tập và môi trường thân thiện như một gia đình mà trường mang lại đã được công nhận bởi hàng loạt các tổ 
chức, cơ quan độc lập uy tín. Điều này cho phép Renaissance hợp tác với các tổ chức nổi tiếng vì quyền lợi của học sinh.

Thể thao
Nhà trường có sự chú trọng đặc biệt vào hoạt động thể thao. Tất cả học sinh từ Mầm non đến Lớp 13 đều được tham gia 
vào các lớp Giáo dục thể chất.

Hệ thống cơ sở vật chất của trường bao gồm một sân thể thao rộng 6000m2, một sân bóng nhỏ tại khu vực bên trong, 
hồ bơi rộng đạt chuẩn 25m và phòng thể chất rộng rãi.

Tham quan và Dã ngoại
Các chuyến dã ngoại và tham quan phục vụ cho mục đích giáo dục là một đặc trưng cốt lõi trong chương trình học tại 
Renaissance. Đối với học sinh lớn, những chuyến đi này là một yếu tố thiết yếu để hỗ trợ cho quá trình ứng tuyển đại học. 
Các hoạt động được thiết kế dựa trên 6 tôn chỉ IDEALS của Round Square về việc học – Chủ Nghĩa Quốc tế, Tinh thần 
Dân chủ, Hướng đến môi trường, Sự Phiêu lưu khám phá, Sự Lãnh đạo và Phục vụ Cộng đồng. Thông thường, các khoản 
phí cho các hoạt động sẽ được đóng bổ sung bên cạnh học phí. Dù vậy nhà trường vẫn luôn cố gắng để đảm bảo các 
hoạt động như vậy được tổ chức với một chi phí hợp lý với các gia đình.

Dịch vụ Học tập
Nhà trường có sự cam kết đặc biệt với các dịch vụ học tập và cung cấp một loạt các cơ hội phù hợp với lứa tuổi và có ích 
cho học sinh.

Những phát kiến từ Round Square 
Nhà trường rất tâm huyết trong việc xây dựng liên kết chặt chẽ với cộng đồng học sinh và phụ huynh để đảm bảo các 
tôn chỉ của Round Square (Chủ Nghĩa Quốc tế, Tinh thần Dân chủ, Hướng đến môi trường, Sự Phiêu lưu khám phá, 
Sự Lãnh đạo và Phục vụ Cộng đồng) được đưa vào văn hóa học đường. Học sinh cam kết thực hiện từng khía cạnh 
trên thông qua các chuyến đi thực tế, tham quan giáo dục, hoạt động dự án, dịch vụ cộng đồng và các giải thưởng 
quốc tế. Mục tiêu chung là đảm bảo sự phát triển toàn diện và cá nhân của mỗi học sinh thông qua việc thực hiện 
đồng thời các nguyện vọng học tập, thể chất, văn hóa và tinh thần của các em. Để tìm hiểu thêm, vui lòng truy cập: 
www.roundsquare.org 

Các hoạt động Ngoại khoá Kiểm định & thành viên các hiệp hội

CÁC HOẠT ĐỘNG 
NGOẠI KHÓA

Trường quốc tế Renaissance  | Sổ tay Phụ Huynh

KIỂM ĐỊNH & THÀNH VIÊN 
CÁC HIỆP HỘI

Hội đồng các trường quốc tế - CIS
Renaissance được chứng nhận toàn diện bởi tổ chức danh tiếng 
Hội đồng các Trường Quốc tế – CIS vào đầu năm 2017. Hội đồng 
các Trường Quốc tế là tổ chức độc lập, thực hiện chứng nhận cho 
các trường quốc tế cao cấp trên toàn thế giới. Chứng nhận của CIS 
là bằng chứng cho sự cam kết của nhà trường đối với chất lượng 
giáo dục quốc tế, sự xuất sắc trong học thuật, và tinh thần quốc tế. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cois.org 

ASDAN
ASDAN là tổ chức phát triển chương trình học tiên phong và là tổ chức trao 
giải nhằm hỗ trợ phát triển các kỹ năng học tập, làm việc và kỹ năng sống. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.asdan.org.uk 

Chương trình Tiểu học Quốc tế - IPC
Renaissance được ủy quyền để cung cấp Chương trình Tiểu học Quốc tế 
(IPC). IPC cung cấp các mục tiêu môn học, mục tiêu học tập cá nhân và 
mục tiêu học tập quốc tế được xác định cho từng giai đoạn tuổi của trẻ. 
Trẻ em học tốt nhất khi các em có đam mê với việc học và IPC có hơn 130 
chuyên đề học tập theo chủ đề khác nhau, được thiết kế để thu hút sở thích 
của trẻ, giúp các em hiểu thêm về thế giới xung quanh đồng thời bổ trợ cho 
các môn học chính.

Hội đồng trường học khu vực Đông Á - EARCOS
Renaissance là thành viên chính thức của EARCOS, nhờ đó trường tăng 
cường được cơ hội phát triển nghề nghiệp cho giáo viên cũng như tiếp tục 
cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho học sinh. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập:  www.earcos.org

Chương trình giảng dạy Quốc gia Anh Quốc
Renaissance tuân theo Chương trình giảng dạy Quốc gia Anh Quốc, trong 
đó đưa ra các chương trình với mục tiêu và thành tích học tập cho tất cả 
các môn học trong hầu hết các nhóm tuổi ở Tiểu học và Trung học. Chương 
trình giảng dạy được chia thành 4 Giai đoạn chính (dành cho học sinh từ 5 
– 16 tuổi), trong đó, các môn học nhất định sẽ được giảng dạy cho từng giai 
đoạn. Chương trình Giáo dục Quốc gia Anh Quốc hướng đến việc hỗ trợ các 
nhiệm vụ theo luật định của các trường, nhằm cung cấp một chương trình 
giảng dạy cân bằng và mở rộng.

Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge
Bằng Giáo dục Trung học Tổng quát Quốc tế IGCSE của Cambridge chứng 
nhận Bằng Cambridge IGCSE mở ra nhiều cơ hội cho học sinh Renaissance 
và là tấm hộ chiếu đưa các em đến với thành công. Bằng được công nhận bởi 
các trường đại học và nhà tuyển dụng hàng đầu trên thế giới. Bằng Cambridge 
IGCSE giúp sinh viên trở nên tự tin, có trách nhiệm, tự suy nghĩ, sáng tạo và 
gắn kết. Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge là một bộ phận của Bộ phận 
Đánh giá Chất lượng học tập của Cambridge, một cơ quan trực thuộc Đại học 
Cambridge. Điều này khiến Tổ chức Khảo thí Quốc tế Cambridge tổ chức duy 
nhất được cấp bằng cấp quốc tế của một trường đại học hàng đầu thế giới. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.cie.org.uk

Round Square
Renaissance tự hào là một thành viên của Tổ chức Round Square, một 
hiệp hội các trường học trên toàn thế giới có chung cam kết vượt trên 
cả sự xuất sắc trong học tập, hướng tới sự phát triển và trách nhiệm 
của cá nhân. Các trường Round Square được biết đến với phương 
pháp giáo dục đẳng cấp thế giới, với mạng lưới sôi động và kết nối, 
và là nền tảng cho các nhà lãnh đạo trong tương lai. Renaissance 
là trường duy nhất tại Việt Nam là thành viên của Round Square.  
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.roundsquare.org

FOBISIA
Renaissance là thành viên của Liên đoàn các trường quốc tế Anh ở châu 
Á (FOBISIA) và học sinh của trường có cơ hội được tham gia vào các sự 
kiện thể thao và âm nhạc của FOBISIA được tổ chức hai lần mỗi năm. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập: www.fobisia.org 

Tổ chức Tú tài Quốc tế - IBO
Nghiên cứu từ các tổ chức hàng đầu cho thấy học sinh IB có nhiều khả 
năng thành công hơn so với những người đồng cấp trong giáo dục đại 
học. IB hỗ trợ các trường học và giáo viên đem đến một nền giáo dục 
nghiêm ngặt, chất lượng cao, mang đến sự phát triển chuyên nghiệp 
giúp cải thiện khả năng sư phạm và khả năng lãnh đạo. Các chương 
trình IB thúc đẩy học sinh trở nên vượt trội trong học tập, khuyến khích 
cả thành tựu học tập và cá nhân. Điểm ưu việt của IB nằm ở cách phát 
triển những người trẻ có kiến thức, hiểu biết và quan tâm, có động lực để 
thành công. Hơn 4.000 trường trên toàn thế giới dạy các chương trình IB. 
Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.ibo.org 

http://www.roundsquare.org 
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HỌC PHÍ VÀ HỌC BỔNG

ỨNG TUYỂN VÀO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Nhà trường có một cố vấn đại học và cao đẳng toàn thời gian chuyên hỗ trợ tất 
cả học sinh Trung học và Quý phụ huynh về các lựa chọn môn học và trường đại 
học cũng như việc ứng tuyển đại học. Cố vấn của trường sẽ tổ chức các chuyến 
thăm trường đại học thường kỳ để các gia đình có thể gặp gỡ trực tiếp các đại 
diện của trường đại học và thảo luận trực tiếp, đặt câu hỏi và được giải đáp về 
những ưu tiên của trường đại học. Cả hai bằng giáo dục mà nhà trường cung 
cấp, IGCSE cho Lớp 11 và Tú tài Quốc tế cho Lớp 13, đều được công nhận bởi 
tất cả các trường cao đẳng và đại học hàng đầu trên thế giới, bao gồm cả Hàn 
Quốc và Hoa Kỳ. Các nghiên cứu gần đây cũng cho thấy nhiều trường đại học 
hàng đầu tin rằng Bằng Tú tài Quốc tế IB đem lại sự chuẩn bị cho học sinh một 
cách tốt nhất cho việc học đại học.

Học sinh của trường đã tốt nghiệp các trường đại học danh giá trên thế giới, 
bao gồm: Đại học Leeds, Kings College London, Đại học Loughborough, Đại 
học North Eastern, Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Savannah, Đại học San 
Francisco, Đại học Arizona, Đại học Hồng Kông, Đại học Thành phố Hồng Kông, 
Đại học Bách khoa Hồng Kông, Đại học Ritsumeikan, Trường Quản lý khách sạn 
quốc tế Les Roche, Đại học Hàn Quốc, Đại học Seoul và Đại học Pennsylvania.

Học bổng
Kể từ ngày được thành lập, nhà trường luôn hướng tới việc Renaissance sẽ phục 
vụ và hỗ trợ cộng đồng, đồng thời cung cấp một nền giáo dục chất lượng cao. Nhà 
trường hỗ trợ một khoản phí đối với chương trình IB thông qua học bổng lên tới 80% 
cho học sinh đáp ứng đủ điều kiện, có thành tích xuất sắc.

Khi học phí được trả bởi công ty
Công ty/người sử dụng lao động phải thông báo cho nhà trường bằng văn bản trên 
tiêu đề thư của công ty, xác nhận sẽ chịu trách nhiệm thanh toán các khoản phí. 
Công ty có thể đến trường Renaissance và trả phí cho nhân viên thu ngân hoặc 
chuyển khoản vào tài khoản của trường.

Chính sách ngưng học
Phụ huynh phải thông báo trước với nhà trường 90 ngày trước ngày ngưng học dự 
kiến để mọi khoản hoàn trả được xem xét. Đề nghị hoàn học phí có thể được hoàn 
thành sau khi đơn thông báo ngưng học được gửi đến Văn phòng Tuyển sinh của 
trường. Đối với số tiền hoàn trả, vui lòng xem Biểu phí của trường. Khoản hoàn phí 
chỉ áp dụng cho các khoản học phí đóng theo năm đã được thanh toán đúng hạn, 
tức là đã thanh toán vào đúng hoặc trước ngày đáo hạn. Tiền đặt cọc của Quý phụ 
huynh sẽ được hoàn trả đầy đủ khi có thông báo được gửi đến.

Parent Engagement & Communications

TRUYỀN THÔNG VÀ GIAO 
TIẾP VỚI PHỤ HUYNH
Renaissance tự hào là một ngôi trường mang định hướng gia đình, lấy con em làm trọng tâm phát triển.

Quý phụ huynh và các gia đình luôn được chào đón ở trường, môi trường thân thiện mà trường tạo dựng đã khuyến khích 
nhiều gia đình tham gia cộng đồng trường.

Quý phụ huynh có thể tham gia hỗ trợ trong lớp học của con vào những sự kiện hoặc các dự án đang diễn ra. Sự hỗ trợ của 
Quý phụ huynh giúp nhà trường tối ưu chuyên môn cho các dự án cụ thể và đảm bảo có thêm người theo dõi cho các sự 
kiện, chẳng hạn như những chuyến đi thực tế. Nếu có mong muốn hỗ trợ, Quý phụ huynh vui lòng liên lạc với giáo viên của 
lớp. Để hỗ trợ trong thư viện, Quý phụ huynh vui lòng liên hệ trực tiếp với Giáo viên Thư viện để thảo luận về cách tham gia.

Nếu Quý phụ huynh mong muốn đến trường để quan sát hoạt động học tập của con, xin vui lòng đặt lịch hẹn với giáo viên. 
Để bảo vệ trẻ em và lý do sức khỏe và an toàn, Nhà trường yêu cầu Quý phụ huynh không vào trường mà không báo trước.

Giao tiếp với Phụ huynh
Tất cả các học sinh đều nhận được Báo cáo học tập 3 lần/năm 
học.

Ngoài ra, Nhà trường cũng có các buổi thông tin được triển khai 
theo kế hoạch để Giáo viên, Học sinh và Phụ huynh thảo luận về 
tiến trình học tập của học sinh. Các giáo viên sẽ phân bổ thời gian 
thường xuyên mỗi tuần cho các cuộc họp phụ huynh.

Sách và Nhật ký Giao tiếp (Sổ liên lạc) cũng là phương tiện giao 
tiếp không chính thức giữa nhà trường và gia đình.

Nhà trường sử dụng hệ thống theo dõi nội bộ để theo dõi sự tiến 
bộ của học sinh từ thời điểm các em bắt đầu tại Renaissance. Hệ 
thống này được theo dõi một cách kỹ lưỡng để đảm bảo sự phát 
triển liên tục của học sinh và để phát hiện sớm bất cứ vấn đề nảy 
sinh nào, qua đó có các tư vấn kịp thời đến với phụ huynh và học 
sinh.

Hiệu trưởng toàn trường, Hiệu trưởng khối Tiểu học và Mầm non, 
và Hiệu trưởng khối Trung học cũng luôn hiện diện để Quý phụ 
huynh có thể hẹn gặp..

Vui lòng truy cập trang web và trang Facebook của trường để 
kiểm tra các tin tức và sự kiện mới nhất cũng như truy cập trang 
YouTube của trường để xem các video gần đây nhất.

Nếu Quý phụ huynh có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên hệ với 
đội ngũ Tuyển sinh của Nhà trường. Đội ngũ Tuyển sinh có thể 
trao đổi với Quý phụ huynh bằng tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Hàn.

Bất khả kháng
Trong trường hợp bất khả kháng do các sự kiện nằm ngoài sự kiểm soát của nhà trường – bao gồm nhưng không giới hạn như 
– dịch bệnh, thiên tai, khủng bố, đại dịch, chiến tranh, bất ổn xã hội, nhà trường có quyền thay thế, giảm bớt hoặc điều chỉnh 
lịch trình học và phương pháp giảng dạy để phù hợp với bối cảnh tại thời điểm đó. Trong những trường hợp như vậy, nhà trường 
không có nghĩa vụ hoàn trả bất kỳ phần phí nào (trừ phí ăn và phương tiện đi lại, nếu có) và phụ huynh có trách nhiệm thanh 
toán đầy đủ tất cả các khoản phí để đảm bảo hoàn thành năm học.
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Sơ đồ Trường

SƠ ĐỒ 
TRƯỜNG

Sports Field

Phòng hành chính

Khối Tiểu học

Khối Trung học

Bãi đậu xe & nhà hát

Bể bơi, căng tin và phòng tập thể dục

Phòng hành chính

Khối Tiểu học

Khối Trung học

Bãi đậu xe & nhà hát

Bể bơi, căng tin và phòng tập thể dục
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Khi cần trợ giúp
Nếu học sinh đang học tại Renaissance, đầu mối liên 
lạc đầu tiên luôn là giáo viên hoặc giáo viên chủ nhiệm. 
Quý phụ huynh vui lòng liên lạc Hiệu trưởng khối Tiểu 
học và Mầm non hoặc Hiệu trưởng khối Trung học nếu 
cần thêm sự trợ giúp.

Đội ngũ Tuyển sinh thân thiện của trường sẵn sàng trợ 
giúp, hướng dẫn và hỗ trợ cho cộng đồng trường bao 
gồm tất cả thành viên với 25 quốc tịch khác nhau cũng 
như đóng vai trò là điểm liên lạc đầu tiên cho tất cả phụ 
huynh mới. Đội ngũ Tuyển sinh có thể sử dụng tiếng Anh, 
tiếng Hàn và tiếng Việt.

Nhà trường cũng hỗ trợ và tư vấn cho các gia đình về 
tất cả các vấn đề liên quan đến trường Renaissance và 
cả cuộc sống ở Thành phố Hồ Chí Minh. Nhà trường 
luôn sẵn lòng chia sẻ kiến thức địa phương với Quý phụ 
huynh để giúp cho việc di chuyển đến và sống ở thành 
phố Hồ Chí Minh dễ dàng và thú vị hơn cho gia đình.

Văn phòng Tuyển sinh mở cửa từ thứ Hai đến thứ Sáu, từ 
8:00 sáng đến 17:00 giờ chiều.

Liên hệ Đội ngũ Tuyển sinh:
Email: admissions@renaissance.edu.vn

Trường Quốc tế Renaissance
74 Nguyễn Thị Thập, Bình Thuận, Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh 
(028) 37733171


