1st November 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
It is lovely to see our students back in their ties and blazers this week. At the same time,
photographers have been in school taking individual and class photos. The Primary School also had
a visit on Monday from a Turkish theatre group who put on a wonderful performance in the Great
Hall.
During assembly on Monday morning, the Secondary School invited ESK kitchen staff members to
receive gifts as a thank you of all their hard work. The Sixth Form students even made an amusing
and very effective video on dining room etiquette.
As a Principal I am often asked for tips regarding preparing young people for selection by the very
finest universities world-wide. Having advised over 400 successful candidates who have attended
Oxbridge over a 41 year career I suppose it is warranted. The first general comments I would make
are, start early, and they are looking for singularity not some sort of formulaic conformity, in short
there is no one way of getting selected.
Talking to families over the years certain things are in common, and they may seem surprising.
Many successful students don’t spend much time watching television, they are too busy being
active, and trying things out. When watching TV is synonymous with keeping the children quiet it
is a most passive and potentially enervating stance to take – it is a sop. So a good starting point is
to regulate how much TV your child watches, and to some extent what they watch. I remember a
priest asking me whether I let murderers talk with my children, I was horrified and said no. He then
said, so you regulate what your children watch on TV, and I had no answer to that! Films and TV
can be quite formative; their content at times can be a sheer waste of time.
Many I have seen were keen and accomplished musicians, and many were involved in speech and
debate as well as drama productions, although not necessarily taking drama as part of their KS5
programme. They were articulate, and could put forward an opinion. All were thoughtful, and very
many showed a ranging inquisitiveness, they never stopped questioning things. The ones accepted
with the greatest warmth were lovely human beings, having had a commitment to others, the less
fortunate, from an early age. A final ingredient that is accessible to all of us as we bring up our
children is that they planned the use of time well, fitting in courses and experiences in holiday
times, and encouraging activity rather than passivity in their children. Again, no two were identical,
but these points may be of help as you nurture your children for selection and success.
All best wishes,

Hector MacDonald
Principal

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Öğrencilerimizi tekrar kravat ve okul ceketleriyle görmek çok güzel bir duygu. Bununla aynı zamanlı
olarak da fotoğrafçılar okulda onların bireysel ve sınıf fotoğraflarını çekiyorlar. Geçtiğimiz hafta
ayrıca Türkiye’den bir tiyatro grubu İlkokul öğrencilerimiz için Great Hall’da muhteşem bir oyun
sahnelediler.
Yine geçtiğimiz Pazartesi öğrencilerin sabah toplantısında, Ortaokul ve Lise bölümleri ESK mutfak
personeli üyelerine bunca yıl gösterdikleri emeklerinden dolayı teşekkür edip hediyeler sundular.
Altıncı Form öğrencileri ayrıca ESK yemekhanesi kurallarını özetleyen, eğitici ve eğlenceli bir video
hazırladılar.
Gençlerimiz dünya çapında en iyi üniversitelere başvurularını yaparken genellikle seçimleriyle ilgili
olarak benden de görüş alıyorlar. Kırbir yılı aşkındır sürdürdüğüm mesleğim boyunca Oxbridge’de
eğitimlerine devam etme kararı alan dörtyüzü aşkın başarılı öğrenciyi şahsen yönlendirebilmekten
gurur duymaktayım. Bu konuda öğrencilerimize şu öğütü verebilirim: başvurular için hazırlıklarınıza
erken başlayınız ve bireyselliğe önem veriniz. Üniversiteler değerlendirmede bir formül
uygulamazlar; onlar için her zaman ferdiyet çok daha önemli bir niteliktir. Kısacası üniversitelere
girebilmenin sadece bir yolu yoktur.
Yıllar içerisinde öğrenci aileleriyle konuşmalarımda edindiğim izlenim, bazı şeylerin şaşırtıcı
derecede ortak olduğu yönündedir. Başarılı öğrenciler genellikle çok meşguldürler, hep bir şey
yapmak peşindedirler ve televizyon izlemek için pek vakitleri olmuyor. Çocuklarınızı sessiz tutmak
veya bir yerde oturmalarını sağlamak için televizyonunun önüne mahkum etmek korkunç bir
durumdur. Dolayısıyla, çocuğunuzun ne kadar TV izlediğini ve ne gibi programlar izlediğini kontrol
etmekle işe başlayabilirsiniz. Bir katilin çocuklarımla konuşmasına izin verip vermediğimi soran bir
rahibe dehşetle hayır dediğimi hatırlıyorum. Rahip devam ederek, o halde çocuklarınızın
televizyonda ne izlediklerini takip ediyorsunuz yani dedi ve ben buna cevap bulamadım! Filmler ve
TV oldukça biçimlendirici olabilir; fakat içeriği büyük zaman kaybına da yol açabilir.
Meslek hayatım boyunca tanıştığım bu üstün gençlerin çoğu hevesli ve başarılı müzisyenlerdi.
Bazıları derslerinin bir parçası olmadığı halde konuşma, aytışma ve hatta tiyatro yapımlarında yer
almışlardı. Kendilerini güzel ifade edebiliyor ve görüşlerini iletebiliyorlardı. Hepsi derin düşünceli
ve meraklıydılar; hiçbir zaman sorgulamayı bırakmadılar. En kolay bir şekilde kabul edilenler hepsi
sevecen insanlardı. Erken yaşlarından başlayarak başkalarına, daha az şanslı olanlara da destek
oldular. Çocuklarımızı yetiştirmede hepimizin erişebileceği nihai bir bileşen, zamanlarını iyi
kullanmalarını, tatil zamanlarına kurs ve yeni deneyimleri de sığdırmalarını sağlamak ve onlarda
pasiflikten çok aktiviteyi teşvik etmemizdir. Evet, sözünü ettiğim öğrencilerin hiçbiri ötekinin aynı
değildi, ancak bu noktalar çocuklarınızı seçilmeleri ve başarı kazanmaları için yetiştirirken yardımcı
olabilir.
Saygılarımla,

Hector MacDonald
Okul Müdürü

