
 
 

 

 

 

Informasi untuk Orang Tua 
 

Penilaian dan Pelaporan 

Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pengajaran dan belajar. Guru-guru 

kami menilai semua murid secara terus menerus, jadi kami yakin bahwa program tersebut cocok 

untuk tingkat kesanggupan murid. Hal ini disebut 'penilaian formatif' dan terdiri dari observasi 

guru, analisa contoh pekerjaan murid, uji kelas informal dan meminta murid untuk memberikan 

umpan balik atau menilai tingkat pengertian mereka sendiri. Guru guru untuk murid yang lebih tua 

memberikan tugas dan memberikan umpan balik berdasarkan kriteria tertentu. 

Beberapa uji standar digunakan setiap tahun untuk melihat apakah murid mengalami kemajuan. 

Kami menggunakan hasil uji standar untuk menentukan apakah seorang murid memerlukan 

bantuan tambahan. Pada tahun 3, 5, dan 7 murid murid mengikuti uji nasional untuk literacy and 

numeracy (NAPLAN)  dan orang tua menerima laporan tentang pencapaian anaknya 

dibandingkan dengan anak-anak lain pada tingkatan tahun yang sama di seluruh Australia. 

Laporan untuk orang tua termasuk wawancara formal dengan guru dua kali setahun, sering juga  

dengan kehadiran anak. Kami memberikan dua laporan tertulis setiap tahun dan hal ini 

membandingkan pencapaian murid terhadap standar kurikulum Australia. Juga diberikan 

peringkat usaha murid dan komentar guru. 

 Bagian yang paling penting dari program penilaian dan pelaporan kami adalah komunikasi yang 

teratur. Setiap saat anda mempunyai pertanyaan tentang kemajuan anak anda, silahkan 

membuat janji bertemu dengan guru. 

 

Berkemah dan Ekskursi 

Berkemah dan ekskursi adalah aspek penting dalam kurikulum anak anda. Rincian setiap 

kegiatan akan dikirimkan untuk orang tua kerumah jauh hari sebelum tanggal kegiatan. Anda 

dapat membicarakan dengan guru anak anda tentang praktek budaya atau agama yang harus 

kami ketahui. Ini dapat berarti bahwa kami akan memberikan waktu dan menyendiri untuk 

bersembahyang pada waktu tertentu atau kami menyediakan makanan khusus sayuran untuk 

anak anda. Sewaktu berkemah anak perempuan dan laki-laki selalu tidur terpisah. Anak-anak 

diawasi oleh orang tua dan guru-guru. Semua orang tua harus mempunyai surat keterangan 

polisi sebelum mereka diperbolehkan membantu di perkemahan. Orang tua harus 

menandatangani formulir  persetujuan dan membayar biaya. Biaya mungkin untuk transpor, 

makanan atau untuk menonton pertunjukan. Pembayaran untuk berkemah dan ekskursi dapat 

diangsur. Anda dapat membicarakan hal ini dengan guru anak anda. 



 
 

 

 

 

 

Keterlibatan Orang Tua 

Orang tua memberikan kontribusi untuk sekolah  dengan berbagai cara. Sebagai contoh adalah: 

 

• Mendengarkan pembacaan di kelas 

anak anda 

• Menolong kelompok Maths 

• Melatih atau menolong  pengaturan tim 

olahraga 

• Berbagi minat khusus seperti menari, 

menjahit atau kesenian 

• Ikut berkemah dan ekskursi 

• Ikut komite untuk membantu 

merencanakan kegiatan atau mencari 

dana 

• Menolong menyediakan makan siang 

di kantin 

• Menolong di toko pakaian seragam 

• Menolong dalam  berkebun 

• Menjual kue, menolong guru pada Hari 

Olahraga 

• Menolong membuat pakaian untuk 

konser dan pertemuan. 

 

   
Video tentang keterlibatan orang tua di sekolah kami dapat dilihat di 

http://colhgrdnsps.sa.edu.au/CLGPS/International_students.html 

 

Silahkan bicarakan dengan guru anak anda tentang cara anda dapat terlibat di sekolah anak anda. 

 

 
 

Perhatian,  Belajar, Tumbuh dalam Kebersamaan menuju Keberhasilan 

 

 

 


