Program Kokurikuler
Program kokurikuler kami adalah program yang
beranekaragam, dinamis dan menawarkan sesuatu untuk
semua siswa.
Pendidikan di Saint Leonard terdiri dari kurikulum akademik, program bimbingan rohani dan
program kokurikuler yang kaya dan beranekaragam. Kami menganggap setiap elemen ini penting
untuk membuat siswa kami menjadi orang yang terbaik sebisa mungkin. Khususnya program
kokurikuler kami memberikan kesempatan di luar kelas agar siswa menemukan dan mengembangkan
keterampilan, minat dan kesadaran global, membangkitkan hasrat dan bakat yang akan tetap dalam
dirinya seumur hidupnya.
Melalui program kokurikuler kami, siswa akan menyadari tempatnya di dunia dan bagaimana mereka
berkontribusi secara bermakna kepada masyarakat. Semua kegiatan dirancang dengan hati-hati dan
penuh pertimbangan untuk meningkatkan perkembangan dan kemajuan intelektual, personal, fisik,
sosial dan emosional untuk masing-masing siswa.
Kami terkenal akan produksi teater yang luar biasa, pertunjukan musik, dan ahli debat kami yang
berpikir cepat. Setiap tahunnya kalender Kolese diisi dengan serangkaian spektakuler konser, tur
pertunjukan internasional, pertunjukan solo, pertunjukan musikal dan pertunjukan teater.
Tim olahraga kami mengalami keberhasilan di banyak cabang olahraga, memberikan keuntungan
bagi kesehatannya maupun kebugaran fisiknya, serta juga menyediakan kesempatan bagi siswa
untuk menjalin persahabatan baru, menemukan potensinya dan membangkitkan hasrat baru. Kami
juga menyediakan banyak kesempatan bagi siswa untuk mengalami alam bebas yang hebat, dengan
kegiatan perkemahan dan pelajaran melalui pengalaman yang difasilitasi di tempat perkemahan
tetap kami di tepi pantai di Semenanjung Banksia.
Program kepemimpinan siswa dan kegiatan pengembangan pribadi mendorong pertumbuhan
sosial dan emosional, pengembangan keterampilan dan kematangan pribadi masing-masing siswa.
Program kokurikuler kami juga berfokus kuat pada keadilan sosial dan membantu siswa untuk
memahami pentingnya menghormati, mendukung dan mempedulikan orang lain, serta menantang
mereka untuk berpartisipasi secara aktif – tidak hanya dalam penggalangan dana, tetapi juga
dengan menyumbangkan waktu dan bakat mereka untuk tujuan-tujuan yang mulia. Selain itu,
siswa kami didorong untuk mempertimbangkan tempat mereka di dunia, dan untuk memahami
bahwa hak istimewa yang besar membawa tanggung jawab yang besar. Pada setiap usia dan tahap
siswa mengeksplorasi bakat-bakatnya dan bagaimana mereka dapat berkontribusi kepada dunia di
sekitarnya dengan cara yang positif.
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Program Kokurikuler
TAMBAHAN AKADEMIK

KEPEMIMPINAN

OLAHRAGA

Decathlon da Vinci

Dukungan Teman Sebaya

Atletik

Pemecahan Masalah Masa

Grup Keadilan Sosial

Sepak Bola Peraturan Australia

Depan

OSIS

Bulu Tangkis

Ahli Eja (Spellmasters)

Bola Basket

Perlombaan Otak

PERTUNJUKAN MUSIK

Voli Pantai

Lokakarya Penulis

3 x Band

Olahraga Pemandu Sorak

7 x Orkestra

Kriket

KLUB, KEGIATAN DAN

9 x Paduan Suara

Cross-Country

PERLOMBAAN

3 x Ensemble Gitar

Futsal

Klub Kesenian

6 x Grup Jazz

Golf

Catur

6 x Kelompok Musik Ruangan

Senam

Klub Pemrograman Komputer

Tur Musik Internasional

Hoki

Debat

Karate

Klub Game

PENDIDIKAN LAPANGAN

Kayak

Klub Bercocok Tanam

Balap Petualangan

Penjaga Pantai

Kegiatan Gugus (House)

Penghargaan Duke of

Netball

Grup Kepedulian Penduduk

Edinburgh

Klub Berlari

Asli

Kamp Kebugaran

Berlayar

Model PBB

Tantangan Hillary

Sepak Bola

Klub Filsafat

Kelana alam Nepal

Softball

Pidato

Olahraga Salju

Senam Aerobik

Robotika

Olahraga Ombak

Perlombaan Ilmu Pengetahuan

KESENIAN PERTUNJUKAN

Renang

Alam

Membuat kostum

Tenis Meja

Klub Sains Teknologi dan

Tata Rias/Penata Rambut

Tenis

Teknik (STEM)

Drama dan Pertunjukan

Rugby Touch

Tur Studi – Asia Tenggara,

Musikal

Triathlon

dan Komunitas Penduduk Asli

Kru Panggung

Bola Voli

Australia

Kru Teknisi

Yoga
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