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Hasil kombinasi IBDP dan VCE
• Median ATAR 90,65, menempatkan 50% siswa di 

posisi 10% teratas secara nasional
• 53% siswa mencapai ATAR 90,00 atau lebih 

menempatkan mereka di posisi 10% teratas secara 
nasional

• 72% siswa mencapai ATAR 80,00 atau lebih 
menempatkan mereka di posisi 20% teratas secara 
nasional

• 85% siswa mencapai ATAR 70,00 atau lebih 
menempatkan mereka di posisi 30% teratas secara 
nasional 

Hasil Program Diploma 
Baccalaureate Internasional (IBDP) 
• Oscar To (peringkat tertinggi IBDP) mencapai nilai 

sempurna 45/45 (ATAR 99,95) menempatkan dia pada 
posisi 0,02% teratas dari lulusan IBDP di dunia.

• Joshua Cherubino, (peringkat dua pada IBDP) 
mencapai nilai 44/45 (ATAR 99,85) menempatkan dia 
pada posisi 1% teratas dari lulusan IBDP di dunia.

• Lucy Callahan, Sonia Clements dan Thomas Galloway 
juga mendapat penghargaan akademis karena 
mencapai nilai 43/45 (ATAR 99,70).

• Median nilai ATAR 95,75, menempatkan 50% siswa 
pada posisi 4,25% teratas dari siswa secara nasional

• 85% siswa mencapai nilai ATAR 90,00 atau lebih
• 96% siswa mencapai nilai ATAR 80,00 atau lebih
• 100% siswa mencapai nilai ATAR 70,00 atau lebih 

Hasil Victorian Certificate of 
Education
• Emily Dare (peringkat tertinggi VCE) mencapai nilai

ATAR 99,70
• Chloe Chin (peringkat dua) mencapai nilai ATAR 99,65
• Median nilai ATAR 83,7, menempatkan 50% siswa

pada posisi 16,3% teratas dari siswa secara nasional
• 20.1% dari semua skor studi adalah sama dengan atau

lebih dari 40

*Siswa di Kolese Saint Leonard memilih VCE atau IBDP di mana kedua 
jalur memberi lulusan Kelas 12 Peringkat Penerimaan Pendidikan Tinggi 
Australia (Australian Tertiary Admissions Rank – ATAR).

Semua informasi dan hasil yang dirincikan dalam brosur ini sesuai 
kenyataan pada waktu dicetak.

IBDP Peringkat Tertinggi 
Oscar To - IBDP 45/45 (ATAR 99,95)

Oscar adalah siswa yang mencapai prestasi tinggi 
secara konsisten selama waktunya di Saint 
Leonard, dan sering mendapat nilai tertinggi 
dalam beberapa pertandingan matematika dan 
ilmu pengetahuan, selain Penghargaan Luar Biasa 
pada Pertandingan Matematika Universitas 
Melbourne. Oscar menerima Penghargaan 
Akademis Kelas 11 beserta Hadiah IB untuk 
Kimia, Ekonomi dan Matematika.

Oscar mengakui bahwa pendidikan yang diterimanya di Kolese 
Saint Leonard melampaui hal hanya mempelajari materi pelajaran 
untuk menghadapi ujian. Dia menikmati berbagai kegiatan 
kokurikuler dan ekstensi yang berbeda-beda dan terlibat dalam 
band orkestra di kelas 7 sampai 9, memain violin sebagai anggota 
kelompok musik Strung Out dan Chamber Strings. Selama waktu 
Oscar di SMP dan SMA dia terlibat secara konsisten dalam 
pertandingan olahraga antar sekolah yang diselenggarakan oleh 
Association of Co-educational Schools (ACS) dengan main Basket 
dan Sepak Bola, dan juga berpartisipasi dalam pertandingan lari 
Cross Country antar sekolah.

Oscar mengatakan bahwa dia mencintai “budaya dan lingkungan 
seluruh Kolese. Semua orang bersikap sangat menerima dan 
menghargai kepentingan dan ambisi masing-masing individu. 
Guru-guru benar-benar peduli terhadap kesejahteraan dan sukses 
siswa. Cara guru menolong dan memberi respons ketika saya 
membutuhkan bantuan tidak tertandingi. Saya menyampaikan 
terima kasih secara khusus kepada mentor saya Mr Fletcher 
atas sikapnya yang selalu mengutamakan kepentingan saya dan 
kemurahan hatinya yang luar biasa.” 

Oscar dianugerahi Beasiswa Kanselir (Prestasi Perniagaan) di 
University of Melbourne selain Beasiswa Keunggulan Monash 
University. Oscar telah memilih Beasiswa Kanselir di University of 
Melbourne. 

IBDP Peringkat Dua
Joshua Cherubino - IBDP 44/45 (ATAR 99,85)

Mulai pada kelas 2, Joshua adalah anggota aktif 
dalam kehidupan Kolese Saint Leonard, 
berpartisipasi dalam banyak kegiatan kokurikuler 
seperti Pertandingan Pidato Debate Association 
of Victoria, pertunjukan musikal SMP, Band 
Besar, Klub Berlari, Perlombaan Petualangan dan 
Atletik, Cross Country, Sepak Bola, Sepak Bola 
Touch, dan Berenang ACS.

Prestasi Joshua termasuk Penghargaan Layanan kepada Olahraga 
untuk Kelas 12, Penghargaan Caltex Pemain Serba Bisa Terbaik 
di Kelas 12, Penghargaan Mata Pelajaran Matematika Tingkat 
Standard IB, Medali Emas Gugus Allen, dan Penghargaan Peringkat 
Tiga Divisi 1 Generations in Jazz. Selama waktunya di Kolese, 
Joshua juga mencapai Penghargaan Warna Penuh Kolese, Warna 
Penuh Akademis, Warna Penuh Musik, Warna Penuh Gugus, 
Warna Penuh Cross Country, Warna Penuh Sepak Bola Touch, 
Warna Setengah Cross Country ACS, Warna Setengah Atletik ACS 
dan Warna Setengah Sepak Bola. 

Joshua adalah pemimpin yang aktif di dalam Kolese termasuk 
berperan sebagai Ketua Tim Dukungan Teman Sebaya , Pemimpin 
Scope dan Kapten Olahraga Gugus Allen untuk Kelas 12.

Joshua mengatakan bahwa dia sangat berterima kasih kepada Saint 
Leonard atas dukungan dan bimbingan dari gurunya dan tutor 
perpustakaan dan dedikasinya terhadap pembelajaran dan sukses 
siswa. Joshua telah dianugerahi Beasiswa Keunggulan Teknik di 
Monash University.
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IBDP 
Lucy Callahan - IBDP 43/45 (ATAR 99,70)

Lucy bergabung dengan Kolese Saint Leonard 
pada kelas 7. Selama waktunya di Kolese, dia 
menjadi anggota komunitas yang berkomitmen 
tinggi dan mengambil peranan sebagai 
pemimpin di banyak bidang termasuk 
Pemimpin Scope, Ketua Tim Dukungan Teman 
Sebaya dan salah  satu Ketua Pengatur 
Sarapan Hari Internasional Perempuan. 

Selain memperlihatkan keterampilan kepemimpinan yang unggul, 
Lucy juga adalah pemain tim yang berdedikasi, sebagai orang 
yang berpartisipasi secara aktif di olahraga di Kolese, termasuk 
Netball dan Voli ACS. 

Mata pelajaran kesukaan Lucy adalah Geografi. Dia berkata, 
“Geografi jauh lebih luas daripada hanya belajar tentang peta. 
Geografi menyangkut belajar tentang apa yang terjadi di 
sekitar kita dari segi lingkungan, budaya dan politik dan oleh 
karena geografi, saya sekarang memahami penyebab dan solusi 
masalah-masalah dunia, hal mana memperbolehkan saya dapat 
bercakap-cakap dengan hampir siapa pun.”

Lucy mengatakan bahwa dia telah menikmati kesempatan yang 
diperoleh di Saint Leonard di luar ruang kelas, termasuk menjadi 
anggota kru teknis produksi teater dan di ACS di mana dia 
menjalin persahabatan dengan kakak kelas dan adik kelas dan 
banyak bersenang-senang. 

Lucy percaya bahwa pendidikannya di Saint Leonard telah 
menyediakannya bukan hanya keterampilan akademis, melainkan 
juga keterampilan sosial dan profesional yang dianggapnya sama 
penting untuk menghadapi masa depan. Lucy sudah menerima 
Beasiswa Rektor untuk kuliah di bidang Desain Industrial di 
Swinburne University.

Sonia Clements - IBDP 43/45 (ATAR 99,70)
Sonia mulai di Saint Leonard pada kelas 7 dan 
adalah siswa yang mencapai prestasi tinggi secara 
konsisten. Dengan memanfaatkan setiap 
kesempatan yang diberikan, dia telah 
berkontribusi kepada berbagai program 
kokurikuler yang berbeda-beda termasuk Paduan 
Suara Senior, Band Panggung, Band Besar, 
Ensemble Jazz Hari Selasa dan berbagai drama 
dan pertunjukan musikal. Dia telah berpartisipasi 

dalam program pengembangan bakat termasuk Program Scholar 
Monash, Decathlon da Vinci dan Pemecahan Masalah Masa Depan.

Sonia adalah anggota komunitas yang aktif dan pemimpin Kolese, 
dengan mengambil banyak peranan termasuk Kapten Gugus Allen 
untuk Kelas 12, Pemimpin Jazz Kelas 12, dan Kapten Musik Gugus 
untuk Kelas 9. Daftar prestasi Sonia yang mengesankan termasuk 
Penghargaan Warna Penuh Akademis dan Musik, Penghargaan 
IB Sastra Inggris untuk Kelas 12, Penghargaan Kesenian Elspeth 
Bennett untuk Kelas 11, Penghargaan Invergowrie untuk 
Ilmu Pengetahuan untuk Kelas 9, Penghargaan Rotary untuk 
Kewarganegaraan, Penghargaan Saksofon Terbaik Peringkat Dua 
Divisi Generations in Jazz, Penghargaan Peringkat Tiga Band Besar 
Divisi 1 Generations in Jazz, Penghargaan David Witham Hiking 
Alpine untuk Kelas 10, Penghargaan Gugus Allen untuk Kelas 7 
s/d 10, beserta Penghargaan Perak untuk Partisipasi dan Prestasi 
Menonjol bagi Gugus. Karya seni Sonia juga diseleksi untuk 
Pameran Seni IB (Victoria dan Tasmania) dan pameran Lulusan 
Desain dan Seni Bayside.  

Sonia percaya bahwa ‘pendidikan untuk hidup’ berarti “bimbingan 
agar ingin tahu, bertanya-tanya dan berpikiran terbuka sepanjang 
hidup.” Dia mengingat bahwa setiap tahun di Saint Leonard ada 
peristiwa istimewa seperti berkemah dan hiking, Pengalaman 
Besar Kelas 9 dan Generations in Jazz. Sonia dianugerahi Beasiswa 
Rektor di Bond University untuk Perniagaan/Hukum. 

VCE Peringkat Tertinggi 
Emily Dare - ATAR 99,70

Emily bergabung dengan Saint Leonard pada 
kelas 7 dan merupakan anggota komunitas 
Kolese yang berkomitmen tinggi. Dia 
menikmati berbagai kegiatan kokurikuler 
termasuk Perlombaan Petualangan, Atletik, 
Cross Country, Berenang, Voli, Netball, Sepak 
Bola Touch, dan Debat ACS, Kelompok Musik 
Kecil Gugus Paduan Suara dan Instrumental. 

Emily juga berpartisipasi dalam program ekstensi bakat seperti 
Pemecahan Masalah Masa Depan dan Decathlon da Vinci. 

Sepanjang waktunya di Saint Leonard, Emily menunjukkan 
kepemimpinan luar biasa di bidang olahraga termasuk 
peranannya sebagai Kapten Cross Country, Kapten Sepak 
Bola Touch, Wakil Kapten Atletik dan Kapten Olahraga Gugus 
Forster. Emily juga menerima banyak penghargaan akademis, 
termasuk hadiah mata pelajaran untuk Biologi, Kimia, Geografi 
dan Pendidikan Jasmani. 

Emily mengatakan, “Kolese Saint Leonard merupakan 
lingkungan belajar yang sangat positif yang memberi dorongan 
untuk bekerja keras, tetapi juga memberi dorongan agar 
ada keseimbangan komitmen kokurikuler dan eksternal. 
Saya berterima kasih kepada guru-guru saya yang semua 
sangat berkomitmen terhadap pendidikan kami dan 
melampaui ekspektasi dalam usahanya untuk menolong kami 
mencapai tujuan kami. Saint Leonard telah menyediakan 
saya pengetahuan, keterampilan dan etika kerja yang akan 
berdampak kepada semua sasaran hidup saya dan akan 
mempersiapkan saya untuk mengikuti jalur hidup mana pun 
yang saya inginkan. Saya sangat suka bahwa Saint Leonard 
memiliki suasana yang begitu positif dan sebuah komunitas 
di mana semua orang menjadi bagian dari komunitas dan 
ditolong oleh semua orang di sekitarnya.” Emily bermaksud 
menghadiri universitas di Amerika pada bagian kedua tahun 
2019 untuk kuliah di bidang Biokimia atau Ilmu Lingkungan.

VCE Peringkat Dua
Chloe Chin - ATAR 99,65

Sejak bergabung dengan Kolese Saint Leonard 
di kelas 9, Chloe menjadi anggota aktif dalam 
komunitas Kolese yang bersemangat. Dia 
menikmati berbagai kegiatan kokurikuler yang 
berbeda-beda dan telah berpartisipasi dalam 
Pidato, Debat, Catur, Bersaudara dalam Sains 
dan Minggu Persatukan Kami (kegiatan 
tentang penduduk asli).

Chloe menjadi model peranan menonjol dan pemimpin di 
dalam Kolese Saint Leonard, terutama sebagai Kapten Kolese 
2018. Chloe juga merupakan anggota Dewan kelas 10 dan 
11, dia memimpin Gugus Newman ke kemenangan sebagai 
Kapten Catur Gugus pada tahun 2017, dia adalah Kapten 
Pertandingan Menari Gugus, dan juga mengatur kegiatan 
Cukur Menjadi Botak demi Usus Besar pada tahun 2018, yang 
menolong mengumpulkan dana ribuan dolar untuk penelitian 
dan pencegahan Kanker Usus Besar.

Chloe mengatakan, “Kolese Saint Leonard menawarkan 
siswanya kesempatan yang tidak terbatas dalam banyak 
sekali bidang. Dari perjalanan Pengalaman Besar di kelas 9 
sampai pertandingan nasional dan internasional, Saint Leonard 
mengizinkan siswanya menyelidiki berbagai jalur berbeda-
beda, dan yang paling penting, memberi kesempatan untuk 
siswa bertumbuh.” Bagi Chloe, ‘pendidikan untuk hidup’ dari 
Kolese Saint Leonard berarti “cinta dan selera untuk belajar 
yang berlangsung selama kehidupannya, bahkan pada masa 
dewasa.” Chloe dianugerahi Beasiswa Teknologi Informasi di 
Monash University, dan untuk kariernya di masa depan dia 
tertarik pada komunikasi media dan bisnis.
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Program Akademis Kami
Kolese Saint Leonard menawarkan baik VCE maupun Program Diploma Internasional Baccalaureate (IBDP) sebagai jalur ke pendidikan 
tinggi dan ke dunia pekerjaan di luar pintu gerbang Kolese.

VCE adalah program pendidikan yang fleksibel di mana bahasa Inggris merupakan satu-satunya mata pelajaran wajib. Hal ini 
memungkinkan siswa untuk menyesuaikan program untuk memenuhi kepentingan dan tujuan masa depan mereka dengan 
mengkhususkan diri dalam satu mata pelajaran tertentu atau memilih mata pelajaran dari berbagai disiplin ilmu.

Siswa IBDP diharuskan memilih dan menyelesaikan enam mata pelajaran dari kelompok berbeda agar menyelesaikan kualifikasi 
tersebut. Mata pelajaran tersebut termasuk: dua mata pelajaran bahasa (bahasa siswa sendiri, beserta bahasa yang lain); mata 
pelajaran ilmu sosial, mata pelajaran ilmu pengetahuan eksperimental dan matematika. Untuk mata pelajaran yang keenam, siswa 
dapat memilih baik mata pelajaran humaniora maupun mata pelajaran kedua dari kelompok-kelompok yang disebut di atas.

Selain itu, semua siswa IBDP mengambil tiga mata pelajaran inti: sebuah esai panjang memberi kesempatan kepada siswa untuk 
melakukan penelitian independen melalui pembahasan mendalam yang berjumlah sekitar 4.000 kata berhubungan dengan salah 
satu mata pelajaran pilihan mereka; Teori Pengetahuan, sebuah kursus tentang pikiran kritis yang mengajar siswa bagaimana belajar, 
menolong mereka mengembangkan pengetahuan komprehensif mengenai proses pembelajaran yang dapat diterapkan kepada 
berbagai bidang dan semua mata pelajaran mereka; dan Kreativitas, Tindakan, Pelayanan (Creativity, Action, Service – CAS), yang 
melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan di luar ruang kelas termasuk keterlibatan dalam kesenian, kegiatan fisik dan pelayanan 
kepada masyarakat.

Kolese Saint Leonard memulai program IBDP pada tahun 1982. Dengan pengalaman lebih dari 37 tahun dan hubungan berkelanjutan 
yang sangat baik dengan Organisasi Baccalaureate Internasional, siswa IBDP kami mendapatkan dukungan dan pengajaran terbaik 
yang tersedia. IBDP masa kini diakui dalam sekitar 140 negara sebagai jalur masuk universitas, termasuk setiap lembaga pendidikan 
tinggi yang penting di Australia.

Universitas-universitas Tujuan
Dari lulusan tahun 2018 yang melamar melalui VTAC, 99,3% 
memperoleh tawaran putaran pertama.

Tujuan paling populer untuk lulusan VCE dan IBDP kami adalah 
Monash University di mana 47% lulusan ditawarkan tempat. Banyak 
siswa juga memperoleh tempat di University of Melbourne (16%) dan 
RMIT University (11%).

Program yang paling populer adalah Perniagaan (33%) dan IPA 
(20%), disusul oleh Teknik (11%), Sastra (10%), Kedokteran and Ilmu 
Kesehatan (9%), Hukum (7%) dan Desain (7%). Beberapa siswa kami 
akan belajar di universitas-universitas di negara bagian lain maupun 
di luar negeri, dengan lulusan kami menerima tawaran tempat di New 
South Wales, Canberra, Queensland dan di luar negeri, termasuk 
Inggris dan Amerika Serikat.

Beasiswa*
Siswa berikut menerima tawaran beasiswa untuk kuliah pada tahun 2019:

• Aiden Cha – Sarjana (Honours) Teknik – Gelar Master yang Dipercepat, Monash University
• Lucy Callahan – Beasiswa Rektor (Desain Industrial), Swinburne University
• Joshua Cherubino – Beasiswa Keunggulan Teknik, Monash University
• Chloe Chin – Beasiswa (Teknologi Informasi), Monash University
• Sonia Clements –Beasiswa Rektor (Perniagaan/Hukum), Bond University
• Rachel Heath – Beasiswa Rektor (Ilmu Kesehatan, Media dan Komunikasi), Swinburne University
• Matthew Hinde – Beasiswa Keunggulan (Perniagaan/Hukum), Bond University
• Joshua Seddon – Program Scholar Monash (Ilmu Biomedis), Monash University
• Oscar To – Beasiswa Keunggulan Monash University dan Beasiswa Kanselir (Prestasi Perniagaan), University of Melbourne
• Harry Warner – Beasiswa (Teknologi Informasi), Swinburne University

*Daftar beasiswa di atas diambil dari informasi yang disediakan kepada Kolese oleh siswa. Ada kemungkinan bahwa ada 
beasiswa lain lagi yang telah diberikan dan diterima.

16% - Melbourne 
     University

11% - RMIT

12% - Swinburne

7% - Deakin

7% - Negara bagian lain, luar 
negeri dan lain-lain

47% - Monash  
    University


