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Uluslararası Öğrenciler 
Queen Anne's Okulu'nda Eğitim
Queen Anne’s, Westminster'da Grey Coat Vakfı'nın bir parçası olarak 
1894 yılında kurulmuş ve yaşları 11 ila 18 arasında değişen 450'den 
fazla çocuğun eğitim aldığı, bağımsız bir yatılı ve gündüz tedrisatlı 
kız okuludur. 21. yüzyılın sunduğu fırsatlar karşısında motive, kararlı 
ve kendinden emin bireyler halini alan, mutlu, başarılı ve bağımsız 
genç kadınlar yaratmayı amaçlıyoruz. Akademik başarımızın yanısıra 
müfredat dışında sunduğumuz fırsatlardan ve sanattaki mükemmel 
imkanlarımızdan oluşan zengin programımızla da tanınmaktayız.

Uluslararası Öğrenciler ve Yatılı Eğitim
Seçkin yatılı eğitim topluluğumuzun bir parçası olmak için yurtdışından 
gelecek çocukları içtenlikle bekliyoruz.  Okulumuzdaki sıcak ve arkadaş 
canlısı atmosfer sayesinde çocuklar okula kolayca alışabilmekte ve bir 
yandan kalıcı dostluklar kurarken bir diğer yandan da var olan grup 
sistemi ile kendisini evinde, güvende ve emniyette hissetmektedir. Yatılı 
konaklama evlerimiz modern ve rahat olup kızların rahat edecekleri 
ve birlikte sosyalleşebilecekleri bir ortam sunmaktadır.  Çocuklar ev 
personeliyle her gün, kişisel eğitmenleriyle ise haftada bir görüşmektedir. 
Mutlu olduklarından ve tüm potansiyellerini kullanabildiklerinden emin 
olmak amacıyla akademik çalışmaları ve refahları izlenmektedir.  Ayrıca 
okul bünyesinde bir Sağlık Merkezi de mevcuttur. 

Akademik Başar
Akademik başarılar, ulusal ortalamanın çok üzerindedir.    
Ortalama olarak öğrencilerin %60'ından fazlası GCSE'de A* - A 
notu veya eşdeğerini almaktadır
Birçok farklı konuda eğitim verilmektedir
GCSE konuları şunları içermektedir: 
İngilizce: İngiliz Edebiyatı ve İngilizce Dili
Matematik
Modern Yabancı Diller : Fransızca, Almanca, Mandarin Çincesi ve 
İspanyolca
Fen Bilimleri: Biyoloji, Kimya ve Fizik
Beşeri Bilimler : Tarih, Coğrafya, Din ve Felsefe
Sanat: Sanat, Drama ve Müzik
Beden Eğitimi ve Dans
Klasik Uygarlık ve Latince
Ekonomi, Psikoloji, Hükümet ve Politika

Ortalama olarak öğrencilerin %70'i A* - A seviyesinde B notu 
almaktadır

A seviyesindeki konular şunları içermektedir:
İngilizce: İngiliz Edebiyat
Matematik: İleri Düzey Matematik
Modern Yabancı Diller : Fransızca, Almanca, Mandarin Çincesi ve 
İspanyolca
Fen Bilimleri: Biyoloji, Kimya ve Fizik
Beşeri Bilimler : Tarih, Coğrafya, Felsefe ve Ahlak
Sanat: Sanat, Drama ve Müzik
Beden Eğitimi
Klasik Uygarlık ve Latince
Ekonomi, Psikoloji, Hükümet ve Politika

Kızlarımızın büyük bir çoğunluğu, Birleşik Krallık'ın önde gelen 
kurumlarından Russel Grubu'nun üniversitelerini kazanmaktadır.  
Bu başarı, kişisel eğitmenlerinin kendilerine rehberlik yaptığı ve 
kapsamlı bir destek ve danışmanlığın yanısıra küçük sınıf gruplarında 
eğitim alan çocukların elde ettiği bir başarıdır. Ayrıca, okulun 
Altıncı Sınıf Müdürü tarafından yönetilen bir süreç olan Oxbridge 
sınavlarında da kaydadeğer bir başarımız bulunmaktadır.

Başvuru halinde uluslararası kızlar için burslar 
mevcuttur.

11. Sınıf ve Kısa Dönem
Queen Anne’s okulu olarak 11. Sınıf çerçevesindeki eğitimlerin 
yanısıra diğer kısa süreli katılımlara sınırlı yer ayırmaktayız. 11. 
sınıfta GCSE ağırlıklı bir yıllık program sunuyoruz ve en az 
bir dönem için olmak üzere kısa süreli eğitim başvurularınızı 
yapabilirsiniz. Kızları, çalışmaya istekli olma ve bir İngiliz yatılı 
okulu ortamında büyümeye teşvik ediyoruz. 

Müfredat Dışı Faaliyetler
Akademik çalışmayı desteklemek amacıyla haftanın yedi günü 
birçok farklı kulüp ve faaliyet imkanı sunuyoruz. Bu faaliyetler 
çocukların gelişimini destekliyor, öğrenmelerine, anlamalarına ve 
akademik eğitimin dışındaki alanlara da ilgi duymalarına yardımcı 
oluyor. Okul günü 08.00’de başlayıp 18.30’da sona eriyor ve 
buna ödevleri tamamlama süresi de dahil. Tüm çocuklar, danstan 
kürek çekmeye ve alışveriş gezilerine dek birçok farklı akşam ve 
haftasonu faaliyetlerinde yer alıyor - herkes için birşey var!

Konum
Heathrow Havalimanı’ndan 40 dakika ve trenle Londra’dan 40 
dakika uzaklıkta, Reading ile Henley-on-Thames arasındayız. 
Londra’daki havalimanları için tamamen gözetimli bir havalimanı 
servisimiz mevcuttur. Okulumuzun konumu sayesinde 
Londra'daki ve yakındaki Oxford ve Windsor'daki olağanüstü 
alışveriş imkanlarından faydalanabildiğimiz gibi Westminster 
Abbey ve Shakespear dönemi deneyimleri gibi tarihi mekanlara 
da yakınız. 


