22nd September 2017

The Principal’s Email
Dear Parents, students and staff,
It is such a pleasure to return to be surrounded by talented students and colleagues, without a
doubt this year’s team of teachers and teaching assistants are among the best we have ever had.
We are entering our tenth year of practice, and as you read the accompanying sheet we hope that
you share our delight as we further improve. In over 40 years of experience in schools and 17 as a
principal, no school I have witnessed has accomplished what we have done together.
Our ethos and spirit is one of positivism, and good order. This is evident in our further and
impressive improvements in both IGCSE/GCSE results, and our IBDP and A-Level results are
stunningly good – the very best in the history of the school. To be within the top 0.9% of UK
independent secondary schools with our IGCSE/GCSE results, and top 0.4% with our A-Level results,
as well as ranking at about sixth amongst IB Schools with smaller cohorts in the UK means that we
are an academically powerful school.
With my best wishes for the new academic year,

Hector MacDonald
Principal

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

Sevgili Veliler, Öğrenciler ve Çalışanlar,
Bu kadar yetenekli öğrenci ve meslektaşlarla çevrilmiş olmak gerçekten çok mutluluk veriyor bana.
Hiç kuşkusuz bu yılki öğretmen ve öğretmen yardımcısı kadromuz şimdiye kadar olanın en
iyilerinden birini teşkil etmektedir. Okulumuzun onuncu yılına girerken sizlerle ekteki verileri
paylaşıp okulumuzun gelişimiyle ilgili hissettiğimiz coşkuyu paylaşmak istedik. Kırk yılı aşkın bir
süredir – onyedi yılı müdür olarak– okullarda yaşadığım deneyimde tanık olduğum şudur ki hiçbir
okul bizim birlikte üstesinden geldiklerimizi başaramamıştır.
Bizim görüşümüz ve ruhumuz olguculuk ve iyi düzen üzerine kurulmuştur. Son IGCSE/GCSE sınav
sonuçlarında görülen büyük ilerlemeler; IBDP ve A-Level sınavlarından alınan harika sonuçlar – okul
tarihimizin en iyi sonuçları- bu görüş açımızın meyvesidir. IGCSE/GCSE toplam sonuçların göre
İngiltere özel okulları arasında ilk 0.9% içerisinde ve A-Level sonuçlarına göre de ilk 0.4% içerisine
girmek ve de IBDP sonuçlarıyla da daha küçük gruplarla çalışan IB Okulları arasında altıncı olmak
okulumuzun akademik olarak ne kadar güçlü bir eğitim merkezi olduğunu gösterir.
Yeni akademik yıl için hepinize iyi dileklerimi iletiyorum.

Hector MacDonald
Okul Müdürü

