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thân thiết có con em học tại trường.

"Là một trường học lấy học sinh làm 
trung tâm và chú trọng những giá 

trị gia đình, chúng tôi mang đến 
những trải nghiệm đa dạng để 

hướng dẫn các em học sinh 
trên hành trình phát huy tất cả 

những tiềm năng của mình, 
thấm nhuần tinh thần tự 

lập và chủ nghĩa quốc tế 
trong một môi trường 

mang tính thử thách 
nhưng vẫn đảm bảo 
an toàn và được hỗ 

trợ hết mình."

Ngôi trường mang định hướng gia đình.
Tỷ lệ giáo viên – học sinh ở mức lý tưởng 1:9.
Sĩ số lớp nhỏ và thành tích học tập xuất sắc.
Đầu ra vững chắc hướng tới các Đại học danh tiếng.
Là trường thành viên Round Square duy nhất tại Việt Nam.
Đội ngũ nhân viên thân thiện và chu đáo.
Chương trình Ngoại ngữ độc đáo.
Là trường đạt chứng nhận CIS toàn diện.
Cộng đồng Trường gắn kết và hỗ trợ nhau.
Ngôi trường duy nhất tại TP.HCM giảng dạy chương trình 
IBDP và IGCSE, đồng thời trong quá trình thẩm định để 
giảng dạy chương trình IB PYP và MYP.
Cơ hội học bổng đa dạng cùng nhiều ưu đãi tri ân các gia 
đình thân thiết có con em học tại trường.



 
 

Lời chào mừng
từ Thầy Hiệu trưởng

Xin chào và chào mừng đến với Trường Quốc tế Renaissance, Thành phố Hồ 
Chí Minh! Là Phụ huynh và là Hiệu trưởng của nhà trường, tôi rất vui và tự hào 

được giới thiệu với Quý phụ huynh về môi trường giáo dục độc đáo của trường 
cùng một số thông tin quan trọng. 

Được thành lập vào năm 2007, Renaissance mang đến một nền giáo dục quốc tế 
chất lượng cao cho học sinh từ Mầm non (2 tuổi) đến Giai đoạn 5 (18 tuổi), với đích đến 

ở Lớp 12 và 13 là Bằng Tú tài Quốc tế (IBDP) được thế giới công nhận là tiêu chuẩn vàng của 
giáo dục Giai đoạn 5. Hơn thế nữa, Nhà trường đang trong quá trình đăng ký trở thành trường được chứng 
nhận giảng dạy Chương trình Tiểu học Quốc tế (PYP) và Trung học Quốc tế (MYP). Khi hoàn thành kiểm 
định, Renaissance sẽ trở thành một trong số ít các trường Tú tài Quốc tế toàn diện trên phạm vi toàn cầu. 
 
Tại Renaissance, con người là đối tượng mà Nhà trường vun đắp. Môi trường giáo dục tại Renaissance 
không đơn thuần chỉ kiến tạo nền tảng cho thành tích học tập ưu tú mà hơn thế nữa là hướng đến sự xuất 
sắc toàn diện, biểu hiện qua mối quan hệ gắn kết giữa các thành viên trong cộng đồng; tiêu chuẩn vượt trội 
và hoài bão lớn; cơ sở vật chất ưu việt; và một môi trường học đường tuyệt vời trong đó cả học sinh và giáo 
viên đều cảm thấy an toàn, hạnh phúc và tự do để phát huy tối đa tiềm năng của bản thân. 

Việc định nghĩa khái niệm xuất sắc một cách phổ quát hơn đã mang lại những kết quả học thuật luôn cao 
hơn mức trung bình thế giới của chương trình IB, và tất cả học sinh của trường đều được hưởng lợi từ sĩ số 
lớp học nhỏ và các chương trình ngoại khóa phong phú góp phần đảm bảo việc học tập có ý nghĩa liên tục 
diễn ra bên ngoài lớp học. Sự công nhận đầy đủ của Hội đồng các trường quốc tế có uy tín trên toàn thế giới 
là bằng chứng tuyệt vời cho chất lượng của Renaissance. Điều này phản ánh cam kết mạnh mẽ của Nhà 
trường đối với sứ mệnh, giá trị được đặt trên phúc lợi, hạnh phúc của học sinh và sự hiểu biết quốc tế – nền 
tảng cho văn hóa và đặc tính của ngôi trường.

Đây cũng biểu thị sự cống hiến của Hội đồng quản trị, giáo viên và nhân viên của trường trong việc cải tiến 
liên tục và để đảm bảo rằng Renaissance không ngừng nỗ lực để làm tốt hơn trên tất cả các lĩnh vực hoạt 
động của mình. Ở ngôi trường này, dù rằng mọi thứ đang vận hành rất mượt mà, mọi người đều hiểu sẽ có 
những điểm còn có thể được cải thiện để trở nên hoàn mỹ hơn. Một lần nữa, kỳ vọng cao của những người 
khác và của chính chúng ta vào bản thân mình chính là thúc đẩy hoạt động hằng ngày tại nơi đây.

Renaissance là một cộng đồng rất đặc biệt và cho dù cột mốc thành công của các em học sinh được đặt tại 
lớp học hay bất kỳ đâu, Renaissance luôn hướng đến mục đích giúp tất cả học sinh phát huy tiềm năng thực 
sự của mình trong một môi trường mà các em đều được xem là duy nhất, được khuyến khích và được hỗ trợ 
đầy đủ. Đây là một ngôi trường mà không một học sinh nào là vô hình; tất cả mọi người ở đây đều được dõi 
theo, lắng nghe và được thấu hiểu. Mối quan hệ bền vững giữa Nhà trường và Gia đình cũng như bầu không 
khí hỗ trợ, thân thuộc, cởi mở tạo nên một môi trường giáo dục vui vẻ và nồng ấm của nơi đây.

Tôi trông chờ được gặp gỡ và chào đón mọi người đến với cộng đồng Renaissance tuyệt vời của chúng tôi. 
 

Thầy James Coulson
Hiệu trưởng 
Trường Quốc tế Renaissance Sài Gòn
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Ưu đãi học phí cho anh chị em ruột
10% học sinh thứ 2, 20% từ học sinh thứ 3 trở đi

Ưu đãi học phí cho thành viên thân thiết
3% trên học phí sau năm học thứ 3 trở đi

Học bổng chương trình Tú tài Quốc tế IB
Lên đến 80% cho học sinh ưu tú

Hạnh phúc. Gắn kết. Xuất sắc.

TỔNG QUAN
VỀ TRƯỜNG 2022 - 2023
TỔNG QUAN

KIỂM ĐỊNH & THÀNH VIÊN CÁC 
TỔ CHỨC QUỐC TẾ

HỌC BỔNG & CHƯƠNG TRÌNH 
ƯU ĐÃI HỌC PHÍ

Được thành lập vào năm 2007, 
trường Renaissance cung cấp 
chương trình học tập quốc tế với 
nền tảng là chương trình học quốc 
gia của Anh Quốc được củng cố bởi 
Chương trình Tú tài Quốc tế Tiểu học 
(IB PYP), Chương trình Tú tài Quốc tế 
Trung học Cơ sở (IB MYP), Chương 
trình Trung học Quốc tế (IGCSE) và 
Chương trình Tú tài Quốc tế (IBDP). 
Trường giảng dạy cho học sinh từ 18 
tháng tuổi đến 18 tuổi. Trường hiện 
đang trong quá trình thẩm định để 
được chứng nhận giảng dạy Chương 
trình PYP và MYP.

Thầy James Coulson
Hiệu trưởng

Trường Quốc tế 
Renaissance Sài Gòn

Là một trường học lấy học sinh làm trung tâm và chú 
trọng những giá trị gia đình, chúng tôi mang đến những 
trải nghiệm đa dạng để hướng dẫn các em học sinh trên 
hành trình phát huy tất cả những tiềm năng của mình, 
thấm nhuần tinh thần tự lập và chủ nghĩa quốc tế trong 
một môi trường mang tính thử thách nhưng vẫn đảm bảo 
an toàn và được hỗ trợ hết mình.

Trường nhận học sinh có nhu cầu học tập và nhu cầu cá nhân mà các 
chương trình học và dịch vụ hỗ trợ của nhà trường có thể đáp ứng tại 
thời điểm nhập học. Với từng khối lớp, Nhà trường có yêu cầu về mức 
độ thông thạo tiếng Anh khác nhau. Về những học sinh có yêu cầu học 
tập đặc biệt, quyết định tiếp nhận học sinh được thực hiện dựa trên 
việc xác định xem trường Quốc tế Renaissance có phải là môi trường 
học tập phù hợp cho học sinh có những khó khăn cụ thể trong học tập 
và tại thời điểm nhập học trường có đủ nguồn lực hỗ trợ việc học tập 
để đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh hay không. Sau quá trình 
kiểm tra đầu vào tiếng Anh và CAT4 (đối với học Lớp 2 đến Lớp 13), 
học sinh sẽ tham gia buổi phỏng vấn cá nhân với Hiệu trưởng của khối 
học tương ứng.

TẦM NHÌN
SỨ MỆNH

TIÊU CHÍ TUYỂN SINH

THỐNG KÊ RENAISSANCE



NHỮNG ĐIỂM ĐỘC ĐÁO CỦA 
RENAISSANCE 

Trường đạt chuẩn Round Square

DUY NHẤT tại Việt Nam

ĐƯỢC CHỨNG NHẬN 
KIỂM ĐỊNH BỞI CIS

Hoạt động
TỪ THIỆN
MẠNH MẼ

ĐỊNH HƯỚNG
GIA ĐÌNH
CỘNG ĐỒNG 
GẮN KẾT

SĨ SỐ LỚP 
HỌC NHỎ CHƯƠNG TRÌNH 

NGÔN NGỮ 

• Chinese University of Hong 
Kong

• City University of Hong Kong
• Hanyang University, Korea
• University of Hong Kong  
• Hong Kong Polytechnic 

University
• Hong Kong University of 

Science & Technology
• Korea University
• University of Malaya, 

Malaysia
• Nanyang Technological 

University, Singapore
• National University of 

Singapore
• Osaka University, Japan
• Ritsumeikan University, 

Japan
• Seoul National University, 

Korea 
• Sogang University, Korea
• Sung Kyun Kwan University, 

Korea
• YonSei University, Korea

• Arizona State University, USA
• Boston University, USA
• University of British Columbia, 

Canada
• University of California, USA
• University of California, Irvine, USA
• University of Georgia, USA
• University of Illinois, USA
• McGill University, Canada
• New York University, USA
• Northeastern University, USA
• Occidental College, USA
• Ohio State University, USA
• University of Pennsylvania, USA
• Princeton University, USA
• Purdue University, USA
• University of San Francisco, USA
• University of Southern California, 

USA
• Savannah College of Art and Design, 

USA
• University of Texas at Austin, USA
• University of Toronto, Canada
• University of Virginia, USA
• University of Washington, Seattle, 

USA
• Rhode Island School of Design, USA

• University of Amsterdam, 
Netherlands

• University of Basel, Switzerland
• Durham University, UK
• Les Roches International 

School of Hotel Management, 
Switzerland

• University of Leeds, UK
• University of Loughborough, UK
• Erasmus University (RSM), 

Netherlands

• Australian National 
University

• La Trobe University
• Macquarie University
• University of Melbourne
• Monash University
• University of New South 

Wales
• RMIT University
• The University of Sydney
• Victoria University

North America

Europe

Asia

Australia

Mầm non
Chương trình Mầm non Quốc gia Anh (EYFS)

Tiểu học: 
Chương trình giảng dạy quốc gia của Anh Quốc

Trung học Cơ sở: Chương trình MYP và IGCSE 
Chương trình giảng dạy quốc gia của Anh Quốc, 
tốt nghiệp với bằng Trung học Quốc tế (IGCSE) 
vào năm Lớp 11

Trung học Phổ thông: Chương trình IBDP
Chương trình Tú tài Quốc tế IB cho Lớp 12 và 13, 
tốt nghiệp với bằng Tú tài Quốc tế IB hoặc bằng 
Tốt nghiệp Phổ thông Renaissance cho các học 
sinh không tham gia chương trình IB

2022 - 2023
CHƯƠNG TRÌNH HỌC VÀ 
BẰNG CẤP

ĐIỂM ĐẾN CÁC TRƯỜNG 
ĐẠI HỌC HÀNG ĐẦU

Nhân viên & giáo viên 
THÂN THIỆN &
TÍCH CỰC HỖ TRỢ 

tiếng Anh 

tiếng Quan Thoại

tiếng Pháp

tiếng Hàntiếng Việt

Trường hiện đang trong quá trình thẩm định để được chứng 
nhận giảng dạy Chương trình Tú tài Quốc tế Tiểu học (IB PYP) 
và Chương trình Tú tài Quốc tế Trung học Cơ sở (IB MYP).

Trường sẽ trở thành trường duy nhất tại TP.HCM
giảng dạy chương trình

PYP, MYP, IBDP và cả IGCSE



Những Điểm Độc Đáo Chỉ Có 
Tại Renaissance Là Gì?

KHỐI MẦM NON

Chương trình Mầm non của trường Quốc 
tế Renaissance được xây dựng theo khung 
chương trình Mầm non Giai đoạn Nền tảng 
(EYFS), một chương trình tích hợp vừa học vừa 
chơi cho học sinh. Chương trình này cung cấp 
cho các giáo viên những nguyên tắc chung và 
được thiết kế riêng để tạo cơ hội cho các em 
học sinh khối Mầm non trong việc phát triển 
các kỹ năng thiết yếu, tỏa sáng như những cá 
thể riêng biệt và gặt hái thành công trong môi 
trường học tập “Lấy học sinh làm trung tâm”.

Trọng tâm của chương trình Mầm non là tất cả 
học sinh là những cá thể duy nhất và mỗi em 
đều có lộ trình học tập riêng. Bất cứ nơi nào 
có thể, sự hướng dẫn sẽ được cá biệt hóa để 
đáp ứng nhu cầu học tập của từng học sinh và 
chương trình EYFS rất chú trọng vào việc học 
tập thông qua thực hành. Công nghệ đã được 
áp dụng ở khối Mầm non, đảm bảo sự phù 
hợp với phạm vi và tiến trình ứng dụng công 
nghệ thông tin toàn diện của nhà trường.

Chương trình học được chia thành ba lĩnh vực 
học tập trọng tâm và bốn lĩnh vực học tập cụ 
thể như sau:
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CÁC LĨNH VỰC HỌC TẬP TRỌNG TÂM

Giao tiếp và sử dụng ngôn ngữ

Phát triển thể chất

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

Kĩ năng Lắng nghe, Tập trung, Thấu hiểu và Nói

Kĩ năng di chuyển, Kiểm soát, Chăm sóc sức khỏe và Tự chăm sóc bản thân

Kĩ năng tạo mối quan hệ, tăng cường sự tự tin và khả năng tự nhận thức, quản 
lý cảm xúc và hành vi cá nhân

CÁC LĨNH VỰC HỌC TẬP CỤ THỂ

Toán học

Đọc hiểu

Chữ số, hình dạng, không gian và đo lường

Đọc và viết

Khám phá Thế giới

Nghệ Thuật Biểu Đạt và Thiết kế

Con người và cộng đồng, thế giới và công nghệ

Phát huy trí tưởng tượng thông qua việc học và sáng tạo các ấn phẩm truyền 
thông

Các giáo viên Mầm non có trình độ chuyên môn cao và có kinh nghiệm giảng dạy lâu năm ở môi trường quốc tế cũng 
như tại đất nước của họ. Với quy mô lớp học nhỏ, giáo viên chủ nhiệm nhận được sự hỗ trợ từ các giáo viên chuyên sâu 
về âm nhạc, giáo dục thể chất, bơi lội và thư viện cũng như đội ngũ Trợ giảng giàu kinh nghiệm.
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KHỐI TIỂU HỌC

Khối Tiểu học của trường Quốc tế Renaissance 
giảng dạy từ Lớp 1 đến Lớp 6. Chương trình 
giảng dạy được dựa trên Chương trình Giáo 
dục Quốc gia của Anh Quốc và được bổ sung 
theo khung Chương trình Tiểu học Quốc tế 
(IPC). Renaissance là ngôi trường duy nhất tại 
Việt Nam được công nhận là thành viên của Tổ 
chức Round Square. Vì vậy, Khối Tiểu học đã 
chủ động tích hợp các tôn chỉ IDEALS trong 
suốt chương trình học, mang đến cho học 
sinh những trải nghiệm học tập phong phú.

GIAI ĐOẠN 1
LỚP 1 VÀ LỚP 2

Ở Giai Đoạn 1 (Key Stage 1), nhà trường áp 
dụng cách thức tiếp cận sáng tạo trong quá 
trình giảng dạy, chú trọng đến việc dạy liên 
môn học nhằm giúp học sinh có được những 
kết nối và liên thông phạm vi của các môn học.

Ngoài những hướng dẫn chính yếu trong các 
môn Toán, Ngôn ngữ và những học phần IPC, 
giáo viên bộ môn thực hiện giảng dạy các môn 

Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Bơi lội, tiếng Việt 
hoặc Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam và Thư 
viện. Công nghệ là điểm nhấn và được tích 
hợp trong chương trình học. Từ Lớp 2 trở lên, 
học sinh có cơ hội được học tiếng Pháp hoặc 
tiếng Trung Quốc.

Thông qua chương trình học dựa trên phương 
pháp học tập qua truy vấn (inquiry based 
learning), các em học sinh được khuyến khích 
tư duy phản biện, sử dụng nhiều công cụ khác 
nhau trong giao tiếp, giải quyết vấn đề, tìm 
kiếm thông tin và hợp tác. Với phương pháp 

giảng dạy "Lấy học sinh làm trung tâm" và không theo mô hình 
tương tác một chiều, giáo viên sẽ ứng dụng cả môi trường trong và 
ngoài lớp học để nâng cao việc học tập của học sinh.

GIAI ĐOẠN 2
LỚP 3, 4, 5 VÀ 6

Ở Giai Đoạn 2 (Key Stage 2), nhà trường áp dụng cách thức tiếp 
cận sáng tạo trong việc giảng dạy chương trình học, chú trọng đến 
việc dạy liên môn học nhằm giúp học sinh tạo được những kết nối 
có ý nghĩa giữa và liên thông phạm vi của các môn học. Đồng thời, 
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chương trình học 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 học phần IPC, giáo viên bộ môn thực 
hiện giảng dạy các môn Âm nhạc, Giáo dục Thể chất, Bơi lội, Tiếng Việt hoặc Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam và Thư 
viện. Công nghệ là điểm quan trọng và được tích hợp trong chương trình học. Môn tiếng Pháp và tiếng Trung như ngôn 
ngữ thứ ba sẽ được áp dụng giảng dạy.

Song song đó, học sinh sẽ được giao thực hiện các thử thách để tích cực tham gia vào quá trình học tập và phát triển 

cá nhân và xã hội. Đây cũng là những ưu tiên 
hàng đầu.

CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC QUỐC TẾ (IPC)

Chương trình Tiểu học Quốc tế (IPC) bổ sung 
thêm các môn học cốt lõi là tiếng Anh và 
Toán học. Đồng thời, thông qua những bài 
học chuyên đề, chương trình IPC chú trọng 
vào các môn Khoa học, Nghệ thuật và Kỹ 
năng sống. Chương trình học IPC bao gồm 6 
chuyên đề học liên môn trong khoảng 6 tuần. 
Mỗi bài học có mục tiêu học tập rõ ràng để 
tăng cường sự phát triển về học thuật, xã hội, 
cảm xúc và phát triển thể chất của học sinh.
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Khối Trung học tại trường Quốc tế 
Renaissance được chia thành ba giai đoạn 
riêng biệt – Giai đoạn 3 bao gồm các Lớp 7, 8 
và 9, Giai đoạn 4 bao gồm các Lớp 10 và 11, 
và Giai đoạn 5 bao gồm Lớp 12 và 13.

Với sứ mệnh của nhà trường, chương trình 
Trung học tập trung đặc biệt vào sự ưu tú về 
học tập và sự xuất sắc cá nhân, đồng thời 
cam kết chú trọng vào phúc lợi của học sinh 
và mang đến các chương trình ngoại khóa đa 
dạng.

GIAI ĐOẠN 3
LỚP 7, 8 VÀ 9

Chương trình học của Giai đoạn 3 (Key Stage 
3) 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, 
Nhân văn, Nghệ thuật, Thiết kế và Công nghệ 

KHỐI TRUNG HỌC
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(ADT), Kịch nghệ, Khoa học Máy tính, Âm nhạc, tiếng Việt, ngôn ngữ 
thứ ba và Giáo dục Thể chất.

Sự kết nối liên môn học được thể hiện mạnh mẽ và xuyên suốt trong 
Giai đoạn 3 và điều này khiến cho chương trình học trở nên có ý 
nghĩa và mang tính liên kết. Ngoài chương trình được giảng dạy, tất 
cả các em các học sinh còn được học môn Học tập phục vụ cộng 
đồng (Service Learning), thuyết trình Dự án Cá nhân vào cuối năm 
học Lớp 9 và tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

GIAI ĐOẠN 4
LỚP 10 VÀ 11

Học sinh Lớp 10 và 11 thuộc Giai đoạn 4 (Key Stage 4) sẽ tham gia 
một chương trình học nhằm đạt được Chứng chỉ Quốc tế bậc Trung 
học Tổng quát (IGCSE) vào cuối năm Lớp 11. Được Hội đồng Khảo 
thí của Cambridge (Cambridge Assessment) xây dựng và quản lý, 
IGCSE được thiết kế riêng cho các học sinh quốc tế, nhằm giúp các 
em đạt chứng chỉ được công nhận trên toàn cầu.

Tại trường Quốc tế Renaissance, những môn học quan trọng như 
tiếng Anh, Toán học, Ngôn ngữ Trình độ A và Khoa học Kết hợp là 
những môn bắt buộc và các em học sinh được lựa chọn học trong 
số các môn Khoa học xã hội, Sáng tạo, Nghệ thuật Thị giác và Trình 
diễn, Giáo dục Thể chất và Công nghệ.
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Ở Giai đoạn 5 (Key Stage 5), đa số học sinh đều 
học chương trình cấp bằng Tú tài Quốc tế (IB) 
và kết quả đạt được luôn cao hơn mức trung 
bình của thế giới.

GIAI ĐOẠN 5
LỚP 12 VÀ 13

Chương trình học danh tiếng mang lại những 
cơ hội tuyệt vời cho học sinh để được nhận vào 
những trường đại học và cao đẳng uy tín 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 Chứng 
chỉ Tú tài Quốc tế, nhà trường sẽ cấp bằng 
Tốt nghiệp Trung học nội bộ. Đây là bằng cấp 
được các trường đại học và cao đẳng, như ở 
Mỹ công nhận. Đối với học sinh lựa chọn như 
trên, nhà trường sẽ tổ chức ôn luyện bài kiểm 
tra đánh giá năng lực chuẩn hóa SAT do giáo 
viên chuyên môn giảng dạy.

 

CHƯƠNG TRÌNH TÚ TÀI QUỐC TẾ IB
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CÁC NHÓM MÔN HỌC CỦA BẰNG TÚ TÀI QUỐC TẾ

NHÓM 1

Tâm lí học (SL/HL)

Ngôn ngữ Anh B (HL)

NHÓM 3

NHÓM 5

Ngôn ngữ và Văn học Anh (SL/HL)

Quản trị kinh doanh (SL/HL)

Toán học: Phân tích và phương pháp tiếp cận (SL/HL)

Toán học: Ứng dụng và giải thích (SL)

NHÓM 2

Tiếng Trung (Quan thoại) B (SL/HL/Ab Initio)

Sinh học (SL/HL)

Văn học Việt Nam (SL/HL)

NHÓM 4

NHÓM 6

Ngôn ngữ và Văn học Hàn Quốc (SL/HL)

Tiếng Pháp B (SL/HL/Ab Initio)

Khoa học Thể thao, Thể dục và Sức khỏe (SL/HL)

Ngôn ngữ và Văn học Trung Quốc A (SL/HL)

Vật lí (SL/HL)

Nghệ thuật thị giác (SL/HL)

Hóa học (SL/HL)

Kinh tế học (SL/HL)

* Chú ý: Toàn bộ các môn học được giảng dạy ở Trình độ cao cấp (HL)/Trình độ tiêu chuẩn (SL)/Trình độ sơ cấp (Ab 
Initio), trừ khi có những chỉ định khác.
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tế được công nhận rộng rãi. Để hỗ trợ các học sinh mới 
làm quen với tiếng Anh hoặc cần phụ đạo, nhà trường đã 
thành lập Ban Phụ đạo tiếng Anh (EAL) đầy tâm huyết và 
có chuyên môn.

Dịch vụ xe đưa đón
Renaissance có dịch vụ xe đưa đón an toàn và tin cậy. 
Nhiều tuyến đường được thiết kế đi qua các khu vực trên 
khắp thành phố. 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 đón.  

School Nurse
Trường Quốc tế Renaissance có phòng y tế riêng cùng 
một y tá giàu kinh nghiệm luôn túc 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 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. Quý phụ huynh sẽ được liên hệ và 
được cập nhật tình hình khi đó.

 
 

Thông Tin 
Hữu Ích 

Giờ học
Học sinh nên đến trường trước 7:50 sáng. Buổi học bắt 
đầu từ 8:00 sáng và kết thúc lúc 15:30. Vui lòng lưu ý một 
số học sinh có thể tham gia vào các hoạt động ngoại 
khóa tự nguyện sau 15:30, chẳng hạn như các sự kiện 
của tập thể trường và các hoạt động buổi tối. Quý phụ 
huynh cần đón học sinh trước 16:00, đây là thời điểm nhà 
trường có thể theo dõi hoạt động của các em.

Học sinh từ Lớp 1 đến Lớp 6 họp mặt hàng ngày lúc 07:50 
sáng trong khi học sinh Trung học tham gia vào các lớp 
dạy kèm tương ứng của các em vào thời điểm này. 

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.

       Đưa 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. Quý 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 Trưởng khối Mầm non và Tiểu 
học hoặc Trưởng khối Trung học.

 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.

  Phụ đạo tiếng Anh (EAL)
Chương trình phụ đạo tiếng Anh (EAL) dành cho học sinh 
có nhu cầu trau dồi tiếng Anh từ Mầm non đến Lớp 9 
đồng thời phụ đạo tiếng Anh (có thu phí) chuyên nghiệp 
cho khối Tiểu học và Trung học. Trường Renaissance có 
kinh nghiệm dày dặn trong việc hỗ trợ các học sinh sử 
dụng tiếng Anh như một ngoại ngữ thứ hai. Môi trường 
học tập và giảng dạy chất lượng, sử dụng tiếng Anh như 
một ngôn ngữ chung, cùng với đội ngũ giáo viên giàu 
kinh nghiệm của trường sẽ cung cấp các điều kiện cần 
thiết để học sinh phát triển thành thạo khả năng Anh ngữ, 
và nhờ đó, thành công vượt qua các cuộc thi được quốc 
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TỔ CHỨC ROUND SQUARE 
Vào tháng 4 năm 2011, Renaissance trở thành thành viên cấp khu vực của Tổ Chức Round Square và vào tháng 4 năm 
2016, tự hào trở thành thành viên Toàn cầu của tổ chức. Bên cạnh đó, Renaissance còn là trường Round Square duy 
nhất tại Việt Nam. Được thành lập năm 1966, Round Square duy trì và tạo điều kiện có lợi cho mạng lưới toàn cầu gồm 
200 trường học tại 50 quốc gia. Các trường Round Square cùng ứng dụng một phương thức học tập toàn diện được 
xây dựng dựa trên 6 tôn chỉ IDEALS của Round Square về việc học – Chủ nghĩa Quốc tế, Tinh thần Dân chủ, Hướng đến 
Môi trường, Phiêu lưu Khám phá, Lãnh đạo và Phục vụ Cộng đồng. Việc trở thành thành viên của Round Square cho 
phép các trường tiếp cận khung tham chiếu định hướng sự phát triển cầu tiến liên tục cùng với các cơ hội được định 
hình rõ nét để hợp tác và chia sẻ kinh nghiệm với những người cùng chí hướng trên khắp thế giới.

Các trường Round Square mang đến cho học sinh cơ hội phát triển cả về mặt học tập và xã hội mỗi ngày. Thông qua 
các thử thách thực tế cả trong và ngoài lớp học, các học sinh của Renaissance Round Square sẽ:
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Chương trình học phong phú tại Renaissance mang đến cơ hội trải nghiệm các khía cạnh khác nhau trong môn Giáo 
dục Thể chất (PE). Các giờ học PE dạy cho học sinh về lợi ích của lối sống lành mạnh và tích cực, phát triển các kỹ năng 
cơ bản và đa kỹ năng, bao gồm cả kỹ năng làm việc nhóm và phát triển tinh thần thể thao tích cực.

Ngoài các giờ học PE hàng tuần và các cuộc thi liên nhà định kì, bao gồm các cuộc thi bơi lội, học sinh có thể đại diện 
cho trường Renaissance tham gia nhiều cuộc thi đấu và sự kiện thể thao cùng với các trường quốc tế khác tại TP. Hồ 
Chí Minh.

Là thành viên của Liên đoàn các Trường Quốc tế Anh Quốc tại Châu Á (FOBISIA), học sinh được mời tham dự các cuộc 
thi đấu thể thao cùng với các trường khác trong khu vực Đông Nam Á. Ở Giai đoạn 4 (KS4), trường cung cấp môn Sức 
khỏe và PE cho chương trình IGCSE và ở Giai đoạn 5 (KS5): môn Thể thao, Thể dục và Khoa học về Sức khỏe dành cho 
học sinh theo học Chương trình Tú tài Quốc tế.

CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ THAO

18



19



Tại Renaissance, Nghệ thuật (kịch, âm nhạc, hội họa, biểu diễn) luôn là một phần tích hợp trong chương trình giảng dạy 
của chúng tôi. Nghệ thuật được đưa vào chương trình giảng dạy của chúng tôi và các kỹ năng nghệ thuật cụ thể cùng 
với khả năng được tích hợp vào mọi phần của hành trình học tập.

Các chương trình Nghệ thuật Sân khấu & Biểu diễn phát triển và tích hợp các kỹ năng đọc, viết, nói và nghe trong một 
bối cảnh đích thực nhằm phát triển sự trôi chảy và khả năng hiểu. Ngoài ra, với nhà hát lớn đạt tiêu chuẩn quốc tế của 
chúng tôi, học sinh sẽ có cơ hội thể hiện bản thân một cách sáng tạo và khám phá nhiều loại tài liệu giúp phát triển tư 
duy phân tích và diễn đạt sáng tạo.

Renaissance cũng tạo ra một chương trình Âm nhạc chuyên biệt cho từng lớp, nơi mỗi học sinh được tiếp cận với âm 
nhạc phù hợp với lứa tuổi, khuyến khích sự phát triển toàn diện tài năng của các em. Học sinh được truyền cảm hứng 
bởi các giáo viên nhiệt huyết và chuyên nghiệp, luyện tập với nhiều loại nhạc cụ và biểu diễn trong các sự kiện, hội họp 
và buổi hòa nhạc của trường.

NGHỆ THUẬT, ÂM NHẠC & 
NGHỆ THUẬT TRÌNH DIỄN
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Ngoài các chương trình 
chuyên sâu về Nghệ 
thuật, Âm nhạc và Nghệ 
thuật Trình diễn, học sinh 
Renaissance còn được 

trải nghiệm các môn học như Khoa học, Toán học và Nhân văn học nhằm thúc 
đẩy sự phát triển toàn diện.

Các chương trình STEAM mang đến cho các em cơ hội khám phá tính liên kết 
giữa Khoa học, Công nghệ, Kỹ thuật và Toán học trong bối cảnh thế giới thực, nhấn mạnh các hoạt động Khám phá của 
Round Square về giải quyết vấn đề, làm việc nhóm, tự nhận thức, lòng trắc ẩn, tính bền vững và trách nhiệm.

Học sinh sẽ được thực hành in 3D, cắt laser, v.v. trong Không gian Sáng tạo hiện đại của trường. Tất cả các bài học đều 
mang tính thực tiễn cao, giúp thiết lập và nuôi dưỡng tư duy sáng tạo, đổi mới trong mỗi học sinh bằng cách khuyến 
khích học sinh khám phá thế giới xung quanh. Renaissance tích cực tham gia vào các hoạt động Robotics ở địa phương, 
quốc gia và quốc tế thông qua cuộc thi First Lego League (FLL) và đang nhanh chóng trở thành một trong những nhân 
tố chủ chốt.

KHÔNG GIAN SÁNG TẠO
& STEAM 
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Tại Renaissance, các Hoạt động Ngoại khóa (ECA) được tổ chức đa dạng và diễn ra 3 lần/tuần. Mỗi học kỳ học sinh có 
thể chọn một hoạt động mà mình quan tâm hoặc hứng thú. Các hoạt động ECA trải rộng từ thể thao, sáng tạo, đến âm 
nhạc và nhiều hơn thế nữa.

Hầu hết các hoạt động ECA đều được tổ chức miễn phí, tuy nhiên, Nhà trường cũng sẽ hợp tác với một số đơn vị giáo 
dục chuyên giảng dạy các môn võ Kung Fu, làm gốm, lắp ráp và lập trình robot,… để mang đến các trải nghiệm ngoại 
khóa chuyên môn hơn với chi phí hợp lý.

Ngoài việc học các kỹ năng chính mới, học sinh cũng có cơ hội xây dựng tình bạn và học hỏi từ các nhóm tuổi khác 
nhau trong phạm vi toàn trường từ lớp Mầm non 3 đến Lớp 11. Tất cả các hoạt động ECA đều liên kết với tôn chỉ IDEALS 
của Tổ chức Round Square, thúc đẩy phát triển những kỹ năng hữu ích cho tất cả các học sinh.

CÁC HOẠT ĐỘNG 
NGOẠI KHÓA
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Các chuyến đi thực địa và dã ngoại là một phần quan trọng trong chương trình học tại Renaissance. Từ các hội thảo có 
tính thực tiễn cao đến các chuyến tham quan bổ ích, các chuyến thực địa được nhà trường tổ chức thiết kế để giáo dục 
và truyền cảm hứng thông qua hoạt động khám phá, làm việc theo nhóm và các hoạt động thú vị khác.

Nhà trường tin rằng việc đến tham quan các địa điểm mới và tạm rời khỏi môi trường giáo dục thường ngày sẽ giúp học 
sinh làm quen được với các tình huống thực tế và thúc đẩy sự phát triển vượt trội không chỉ trong mà còn ngoài lớp học.

Các chuyến tham quan thực địa và dã ngoại còn mang lại nhiều lợi ích cho các học sinh ở mọi lứa tuổi, như: xây dựng sự 
tự tin và tinh thần độc lập, cải thiện kết quả học tập và phát triển thể chất cùng với đó là các kỹ năng sống quan trọng.

CHƯƠNG TRÌNH DÃ NGOẠI 
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KIỂM ĐỊNH & THÀNH VIÊN 
CÁC HIỆP HỘI
Là một trong những trường quốc tế dẫn đầu tại thành phố Hồ Chí Minh, nhà trường tự hào về 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.

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 chi tiết, vui lòng truy cập  www.cois.org 

Hội đồng trường 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 chi tiết, vui lòng truy cập  www.roundsquare.org

Chương trình giảng dạy Quốc gia Anh Quốc
Renaissance giảng dạy 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 chi tiết, vui lòng truy cập www.cie.org.uk

Tổ chức 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 chi tiết, 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 chi tiết, 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 chi tiết, vui lòng truy cập www.ibo.org 
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ĐIỂM ĐẾN
CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Cả hai bằng cấp nhà trường cung cấp, IGCSE cho Lớp 11 và IB 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 là trang bị tốt nhất cho học sinh trước khi bước vào cánh 
cổng Đại học. Điều này hoàn toàn chính xác bởi các lớp học sinh đã tốt nghiệp tại Renaissance đều đã đang theo học 
tại các trường đại học tốt nhất trên thế giới, bao gồm:

BẮC MỸ

CHÂU ÂU

CHÂU Á

Princeton University
 

McGill University
 

New York University
 

University of Toronto
 

University of California
 

University of Pennsylvania

King’s College,  
University of London

 

Durham University
 

University of Amsterdam
 

University of Basel
 

Erasmus University Rotterdam
 

Les Roches International School
 of Hotel Management

Korea University

Yonsei University
 

National University  
of Singapore

 

University of Hong Kong
 

Nanyang Technological 
University

 

Hong Kong University  
of Science & Technology

CHÂU ÚC

Australian National  
University

 

University of Melbourne
 

The University of Sydney
 

Monash University
 

Macquarie University
 

University of New South Wales
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DỊCH VỤ ĂN UỐNG
Renaissance tin tưởng vào sự xuất sắc: Xuất sắc trong 
học tập, sức khoẻ, điều kiện cơ sở vật chất, các mối quan 
hệ và không thể không kể đến là xuất sắc trong chế độ 
dinh dưỡng. Vì lý do đó, nhà trường lựa chọn Skyline là 
nhà cung cấp dịch vụ ăn uống lý tưởng của trường cũng 
như lý tưởng cho trải nghiệm mà Renaissance mong 
muốn mang đến cho các em học sinh.

Skyline là một trong những công ty cung cấp dịch vụ 
ăn uống hàng đầu tại Việt Nam. Một sự lựa chọn phong 
phú của thực phẩm được cung cấp từ một trong hai 
thực đơn hoặc a la cater. Học sinh có thể tùy chọn đồ 
ăn Việt, Hàn Quốc, Tây, các món chay và chế biến sẵn. 
Đồng thời, Skyline cũng luôn chú trọng đến quá trình 
nấu nướng để đảm bảo của đồng nhất của từng món ăn 
nhằm mang đến cho các em trải nghiệm hoàn hảo nhất. 
 
Để biết thêm chi tiết về dịch vụ ăn uống của trường, vui 
lòng truy cập: 
https://www.renaissance.edu.vn/school-life/catering
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Nhập Học tại Renaissance
Nhà trường hoan nghênh học sinh đăng ký nhập học trong suốt năm học, và các gia đình cũng có thể đăng ký và tham 
quan Trường học cũng như làm bài kiểm tra đầu vào bất cứ lúc nào từ 8:00 sáng đến 5:00 chiều, các ngày trong tuần từ 
thứ Hai đến thứ Sáu, bằng cách đặt lịch hẹn với Đội ngũ Tuyển sinh.

Sau khi nhận được toàn bộ các giấy tờ liên quan, nhà 
trường sẽ sắp xếp thời gian để học sinh đến và thực 
hiện các bài kiểm tra đầu vào cũng như tham dự buổi 
phỏng vấn tuyển sinh tại Trường.

• Điền và ký tên vào Mẫu đơn đăng ký
• 01 ảnh thẻ hộ chiếu của học sinh đăng ký học
• 01 bản sao hộ chiếu hiện tại của học sinh đăng 

ký
• 01 bản sao giấy khai sinh của học sinh đăng ký
• 01 bản sao hộ chiếu của phụ huynh hoặc người 

giám hộ
• 01 bản sao của các học bạ trong 2 năm gần nhất
• 01 bản sao tất cả nhu cầu đặc biệt đối tượng 

nhập học
• Biên lai thanh toán

BƯỚC 1

BƯỚC 2

Nộp Hồ Sơ Đăng Ký

Tham Gia Kiểm Tra Đầu Vào 
& Phỏng Vấn
Bài Kiểm Tra CAT4 Trực Tuyến
Tất cả những học sinh từ Lớp 2 trở lên sẽ làm bài 
kiểm tra về khả năng nhận thức CAT4 trên máy tính. 
Đây bài kiểm tra được thiết kế cho từng nhóm tuổi cụ 
thể để kiểm tra khả năng định lượng, khả năng giao 
tiếp bằng ngôn ngữ, nhận biết không gian và biểu 
đạt phi ngôn ngữ của học sinh. Bài kiểm tra chuẩn 
quốc tế này được phát triển bởi nhóm các chuyên 
gia giáo dục và được sử dụng bởi các trường quốc tế 
hàng đầu thế giới. Để nhập học tại trường, học sinh 
cần đạt ít nhất 89 điểm trong bài kiểm tra năng lực 
nhận thức CAT4. 

Kiểm Tra Tiếng Anh Trực Tuyến
Để đánh giá trình độ tiếng Anh của học sinh từ Lớp 
2 trở lên, nhà trường sử dụng các bài kiểm tra cho 
kết quả ngay tại chỗ và phù hợp với tiêu chuẩn Châu 
Âu (CEFR) của Oxford Online. Các bài kiểm tra đã 
được phát triển và được quản lý bởi Đại học Oxford, 

và được sử dụng bởi các trường học, trường cao đẳng và 
đại học quốc tế chất lượng nhất trên thế giới. Để nhập học 
vào Lớp 10 và 11, học sinh cần đạt trình độ tiếng Anh B1, 
hoặc đạt ít nhất 100 điểm cho ba phần kiểm tra biểu đạt 
phi ngôn ngữ của bài CAT4.
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Sau khi hoàn thành tất cả các bài kiểm tra và phỏng 
vấn, nếu xét thấy học sinh phù hợp với môi trường 
giáo dục của Renaissance, nhà trường sẽ gửi Thư 
mời nhập học chính thức cùng với Hóa đơn học phí 
cho Quý phụ huynh. Quý phụ huynh vui lòng thanh 
toán hóa đơn, ký tên và nộp lại Thư mời nhập học và 
sau đó nhà trường sẽ ghi danh cho học sinh trong 
vòng 03 ngày làm việc.

* Những học sinh cần tham gia chương trình phụ đạo 
tiếng Anh (EAL), mức độ cụ thể do nhà Trường xác 
định, sẽ cần đóng học phí tương ứng. Học sinh EAL 
được đánh giá mỗi học kỳ để xem xét lại nhu cầu bổ 
sung tiếng Anh

Phỏng Vấn Cá Nhân
 

Sau khi kiểm tra Tiếng Anh và CAT4, học sinh sẽ 
tham gia buổi phỏng vấn cá nhân với Hiệu trưởng 
khối Tiểu học (đối với học sinh đăng ký học Tiểu học) 
hoặc Hiệu trưởng khối Trung học (đối với học sinh 
đăng ký học Trung học) hoặc với Giám đốc Tuyển 
sinh (dành cho mọi các tất cả ứng viên). Chủ trì buổi 
phỏng vấn sẽ xem xét kết quả kiểm tra của học sinh, 
xác định nếu học sinh cần bất cứ sự hỗ trợ đặc biệt 
nào và đưa ra quyết định có chấp nhận đơn đăng 
ký hay không. Các buổi phỏng vấn diễn ra trong 
khoảng 30 phút. Trong trường hợp đặc biệt, cuộc 
phỏng vấn có thể được kéo dài. 

Trong trường hợp người phỏng vấn nhận thấy học 
sinh cần sự hỗ trợ đặc biệt hoặc người phỏng vấn 
không thể đưa ra kết luận, học sinh có thể được 
chuyển tới một chuyên gia nội bộ khác của trường 
để phỏng vấn thêm trước khi quyết định cuối cùng 
được đưa ra.

Đối Với Học Sinh Mầm Non Và Lớp 1
Các học sinh Mầm Non và Lớp 1 không cần phải 
làm bài kiểm tra đầu vào, nhưng sẽ tham gia một 
buổi phỏng vấn và đánh giá cá nhân bởi Trưởng 
khối Mầm non và Tiểu học hoặc với Giáo Viên Chủ 
Nhiệm tương lai của các em. Các thầy cô sẽ đánh 
giá về mức độ đáp ứng các tiêu chuẩn nhập học của 
trường và ra quyết định nhận học sinh nhập học.

BƯỚC 3

Nhập học

Nhà trường trao tặng Học bổng Tú tài Quốc tế IB cho các học sinh xuất sắc dựa trên thành tích học tập. Để biết 
thêm thông tin, vui lòng truy cập: 
https://www.renaissance.edu.vn/admissions/ib-diploma-scholarship.

31



Xếp Lớp
Mục Tiêu và Thực Tiễn
Với mục tiêu xây dựng phù hợp với quy định tại các trường 
sử dụng chương trình giáo dục của Anh quốc, Renaissance 
tôn trọng nguyên tắc trẻ em cần được giáo dục với đúng 
nhóm tuổi của mình.

Cơ Sở
• Như UNESCO đã đề cập, trẻ em có quyền được giáo dục 

với các bạn đồng trang lứa.
• Xếp học sinh vào một nhóm tuổi không đúng có thể làm 

mất đi cơ hội của một học sinh khác.
• Khi lớn lên, nếu trẻ nhận ra các bạn cùng lớp không cùng 

độ tuổi với mình, cảm xúc của trẻ sẽ bị ảnh hưởng.
• Trẻ có thể bắt đầu dậy thì vào một thời điểm khác với các 

bạn cùng lớp, gây bối rối cho trẻ.
• Xếp trẻ trong lớp cùng các bạn có độ tuổi khác trong giai 

đoạn dài hạn có thể trì hoãn các can thiệp cần thiết.
• Trẻ em học được rất nhiều từ bạn bè đồng trang lứa và 

nhận được hỗ trợ xã hội, tình cảm và học tập từ nhau.
• Bằng chứng cho thấy rằng việc xếp học sinh vào một 

nhóm tuổi khác hiếm khi tạo ra sự khác biệt tích cực và 
có thể có tác động tiêu cực trong dài hạn.

Nhà trường chấp nhận rằng sẽ có một số tình huống có 
thể không có lợi cho trẻ. Tuy nhiên, điều đó chỉ xảy ra trong 
những trường hợp cực kỳ đặc biệt, khi đó, học sinh sẽ được 
chuyển sang lớp có nhóm tuổi phù hợp với mình. Chuyển 
một học sinh ra khỏi nhóm tuổi trong giai đoạn của các em 
được coi là một can thiệp rất lớn. Vì vậy, cần có bằng chứng 
rõ ràng rằng các biện pháp can thiệp khác đã không hoặc 
không có khả năng thành công trong việc đáp ứng nhu 
cầu của học sinh. Trong mọi trường hợp, điều này không 
nên diễn ra nhiều hơn một lần trong một năm học. Sau khi 
chuyển đi, học sinh sẽ hoàn thành việc học của mình tại lớp 
mới.

Trường hợp trẻ đã học trong một môi trường khác biệt từ 
trước đó, có thể trẻ sẽ gặp phải những vấn đề xung quanh 
việc chuyển đổi hoặc tham gia chương trình IGCSE hoặc 
IB. Việc đặt các học sinh này vào một nhóm không theo giai 
đoạn tuổi của mình có thể là phù hợp, nhưng mỗi trường hợp 
phải được xem xét dựa trên hoàn cảnh và những lợi ích tốt 
nhất các em được hưởng.

Trong trường hợp Quý phụ huynh có thắc mắc về việc sắp 
xếp lớp của con, quy trình cần được tuân thủ như sau:
• Quý phụ huynh nộp đơn kiến nghị xem xét lại lớp của con.
• Ban hỗ trợ học sinh sẽ được triệu tập bao gồm, nhưng 

không giới hạn, Hiệu trưởng và nhân viên phù hợp theo 
yêu cầu. Ban sẽ thảo luận về đơn kiến nghị này và sẽ đưa 
ra quyết định để báo với Quý phụ huynh sau một khoảng 
thời gian thích hợp.

• Nhà trường có thể yêu cầu Quý phụ huynh hỗ trợ bổ sung 
một số tài liệu để xác minh đơn kiến nghị và làm căn cứ 
cho các quyết định (ví dụ: bảng điểm kiểm tra, báo cáo 
tâm lý giáo dục,...). Quý phụ huynh có thể được yêu cầu 
tham gia một buổi đánh giá hoặc phỏng vấn cùng chuyên 
gia hỗ trợ học tập để thảo luận về trường hợp của học sinh 
trước khi Ban hỗ trợ học sinh được triệu tập.

• Nhóm hỗ trợ học sinh sẽ được triệu tập và mỗi thành 
viên sẽ đưa ý kiến về việc sắp xếp lại lớp. Hiệu trưởng sẽ 
đưa ra quyết định cuối cùng liên quan đến các việc như 
sắp xếp nhóm lớp, xem xét lợi ích tốt nhất của học sinh, 
không gian lớp, các hỗ trợ học tập/tài liệu EAL, động lực 
học trong lớp, cân bằng giới, các hệ quả có thể xảy ra 
nằm ngoài mong muốn đối với chính sách (nếu được thực 
hiện), tài liệu cung cấp của phụ huynh,…

• Hiệu trưởng sẽ gặp gỡ phụ huynh để đưa ra quyết định 
sắp xếp lớp học cuối cùng. Nếu trẻ cần được đưa vào lớp 
mới dưới dạng trải nghiệm, Quý phụ huynh sẽ được giải 
thích về các cam kết trong thời gian trải nghiệm cũng như 
các thủ tục đánh giá vào cuối thời gian trải nghiệm.
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Mầm Non Nhà trẻ

Khối lớp 2 Khối lớp 3

Khối lớp 1 Mầm Non

Mầm Non Nhà trẻ

Khối lớp 2 Khối lớp 4

Khối lớp 1 Khối lớp 1

Khối lớp 6

Khối lớp 7

Khối lớp 3

Khối lớp 3

Khối lớp 3

Khối lớp 8

Khối lớp 5 Khối lớp 11

Khối lớp 5 Khối lớp 12

Mầm Non Nhà trẻ

Khối lớp 2 Khối lớp 5

Khối lớp 4 Khối lớp 9

Khối lớp 4 Khối lớp 10

Khối lớp 2 Khối lớp 2

Mầm Non 1 Nhà trẻ

Khối lớp 4 Khối lớp 4

Khối lớp 1 Khối lớp 1

Khối lớp 7 Khối lớp 7

Khối lớp 8 Khối lớp 8

Khối lớp 12 Khối lớp 12

Khối lớp 9 Khối lớp 9

Khối lớp 13 Khối lớp 13

Mầm Non 2 Mầm Non 2

Khối lớp 5 Khối lớp 5

Khối lớp 10 Khối lớp 10

Khối lớp 2 Khối lớp 2

Mầm Non 3 Mầm Non 3

Khối lớp 6 Khối lớp 6

Khối lớp 11 Khối lớp 11

Khối lớp 3 Khối lớp 3

Nhà trẻ Nhà trẻ

Khối lớp 3 Khối lớp 3Khối lớp 3 Khối lớp 3

Khối lớp 7 Khối lớp 7Khối lớp 7 Khối lớp 7

Khối lớp 10 Khối lớp 10Khối lớp 10 Khối lớp 10

Mầm Non Mầm Non

Mầm Non Mầm Non

Khối lớp 4 Khối lớp 4Khối lớp 4 Khối lớp 4

Khối lớp 8 Khối lớp 8Khối lớp 8 Khối lớp 8

Khối lớp 11 Khối lớp 11Khối lớp 11 Khối lớp 11

Khối lớp 1 Khối lớp 1

Mầm Non Mầm Non

Khối lớp 5 Khối lớp 5Khối lớp 5 Khối lớp 5

Khối lớp 9 Khối lớp 9Khối lớp 9 Khối lớp 9

Khối lớp 12 Khối lớp 12Khối lớp 12 Khối lớp 12

Khối lớp 2 Khối lớp 2Khối lớp 2 Khối lớp 2

Khối lớp 6 Khối lớp 6Khối lớp 6 Khối lớp 6

Nhà trẻ Nhà trẻ

Mầm Non Mầm Non

Nhà trẻ Nhà trẻ

Khối lớp 1 Khối lớp 1

Mầm Non Mầm Non

Độ tuổi tại 
ngày 31/8

24 tháng +

8 tuổi +

5 tuổi +

11 tuổi +

36 tháng +

9 tuổi +

14 tuổi +

6 tuổi +

12 tuổi +

16 tuổi +

13 tuổi +

17 tuổi +

4 tuổi +

10 tuổi +

15 tuổi +

7 tuổi +

Khối lớp
Anh

Khối lớp
Úc

Khối lớp
Renaissance

Khối lớp
Nhật Bản

Khối lớp
Việt Nam

Khối lớp 
Singapore

Khối lớp
Hàn Quốc

Khối lớp
Mĩ & Canada
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Gặp gỡ
Bộ phận Tuyển sinh
Nhân viên Phòng Tuyển sinh của nhà trường là những cá nhân dày dặn kinh nghiệm, có thể giao tiếp bằng nhiều 
ngôn ngữ và sẽ hỗ trợ Quý phụ huynh hoàn thiện hồ sơ đăng ký, trả lời các thắc mắc về trường cũng như giúp Quý 
phụ huynh cho thêm thông tin để lựa chọn ngôi trường tốt nhất cho con.

Xin vui lòng đặt lịch hẹn với Đội ngũ tuyển sinh để nhà trường có thể sắp xếp các buổi tham quan trường, thảo luận 
về các kế hoạch học tập của con và có thêm các thông tin về quá trình nhập học, hoặc để nộp hồ sơ đăng ký.

admissions@renaissance.edu.vn
(028) 3773 3171- Ext: 120-121-122
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Be happy

Belong

Be excellent

 

(028) 3 7733 171

74 Nguyen Thi Thap Street, Binh Thuan Ward D7, HCMC

renaissance.edu.vn

info@renaissance.edu.vn
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