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Bapak dan Ibu yang terhormat,

Anda ingin anak Anda bergabung dengan sekolah
kami?
Mungkin Anda ingin tahu lebih banyak tentang fasilitas
kami.
Buku pedoman ini bertujuan untuk mempresentasikan LFB,
agar Anda dapat memahami strukturnya, sistem pendidikan
dan kelembagaannya, organisasi dan peraturannya.
Buku ini akan menuntun Anda dalam setiap langkah, mulai
dari persiapan pendaftaran anak Anda sampai ia
meninggalkan sekolah, dan akan memberikan semua
informasi praktis yang Anda perlu sebelum, selama dan
setelah anak Anda mulai kelas di LFB.

Silakan hubungi sekretariat LFB apabila jawaban yang
Anda perlu tidak ditemukan dalam buku pedoman ini.

Véronique Larive,
Kepala Sekolah
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Buku panduan ini milik Sekolah Perancis di Bali
Hak cipta LFB. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh isi buku ini.
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Ini merupakan bagian dari sebuah jaringan seluruh dunia
dari 500 lembaga Perancis di luar negeri.

Saat ini sekolah memiliki antara 16 dan 18 kelas, mulai dari TK 
sampai SMA Kelas 3, serta sekitar 270 siswa, dan tim pengajar, 
administrasi dan pelayanan lebih dari 60 orang. 

Terletak di Umalas, di lingkungan yang tenang dan hijau, LFB 
baru-baru ini diperluas dan direnovasi dan memiliki struktur yang 
lengkap dan fungsional dengan fasilitas berkualitas, sesuai untuk
pendidikan yang diberi kepada semua siswa kami.

Anak-anak Perancis dan dari semua bangsa diterima
berdasarkan peraturan, tujuan dan program dari Kementerian Perancis
Pendidikan Nasional. 

LFB memungkinkan agar pendidikan tetap konsisten dan
menjamin siswa akan bisa masuk kembali ke sistem sekolah Perancis, 
di Perancis maupun di luar negeri. 

EIFB mempersiapkan siswa untuk ukian DNB dan BAC.

Misi LFB adalah untuk mengakomodasi dan membantu
setiap siswa untuk tumbuh secara harmonis : agar siswa
menemukan arah dan tempatnya dalam kehidupan, memahami
tantangan di sekolah, menjadi mandiri, mengembangkan sikap
dan keterampilan yang akan memungkinkan dia untuk
membangun pengetahuan dan menemukan jalannya tahun demi 
tahun, untuk menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab
dan memiliki kepuasan batin.
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Presentasi LFB

Buka sejak tahun 1991 dengan 
beberapa kelas, Sekolah Perancis di 
Bali Louis Antoine de Bougainville, 
sebuah yayasan yang terdaftar di 
Indonesia sekaligus lembaga Perancis 
yang diakui oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional dan mitra Badan 
Pengajaran Perancis di Luar Negeri, 
telah tumbuh dan berubah dalam 
beberapa tahun terakhir.



Struktur dan pendaftaran di LFB

Sekolah kami menerima siswa berusia 2 sampai 20 tahun, dari 
semua bangsa. aged 3 to 20 years old, of all nationalities. Sekolah ini terdiri 
dari 4 jenjang yang merupakan pendidikan pra-universitas.

L’Ecole primaire / TK dan Sekolah dasar: 
-Maternelle / TK: TPS/PS (Toute petite et Petite section) usia 2- 4 tahun; MS
(Moyenne section) usia 4-5 tahun ;  GS (Grande section) usia 5-6 tahun.

-Elementaire / Sekolah dasar:
CP : cours préparatoire / SD Kelas 1 ;
CE1 : cours élémentaire 1 / SD Kelas 2 ; CE2 : cours élémentaire 2 / SD Kelas 
3 ;
CM1 : cours moyen 1 / SD Kelas 4 ; CM2 : cours moyen 2 / SD Kelas 5 .

Le Collège / Sekolah menengah pertama
6ème / SD Kelas 6, 5ème / SMP Kelas 1, 4ème / SMP Kelas 2, 3ème / SMP Kelas 3

Le Lycée / Sekolah menengah atas 
2nde / SMA Kelas 1, première / SMA Kelas 2 dan terminale / SMA Kelas 3 
dengan jurusan Ilmu Pasti dan Ilmu Alam dan jurusan Ekonomi/Ilmu Sosial

Sesuai dengan instruksi dari Kementerian Pendidikan Nasional, siswa SD 
didaftarkan dalam kelompok usia yang sama (tahun kalender), kecuali 
petunjuk lain dicantum pada catatan sekolah siswa dari lembaga Perancis 
lainnya yang telah diakui, hal yang mana harus diberitahu pada saat registrasi.
Mulai dari SD Kelas 2 ke atas, siswa dari lembaga di luar sistem 
pendidikan nasional Perancis wajib mengikuti ujian masuk sekolah.
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Registrasi

Registrasi siswa dilakukan oleh pelayanan pendaftaran : 
administration@lfbali.com telp : +62 361 47 32 314

Formulir registrasi dapat diunduh dari situs http://www.eifbali.com, dan 
dapat juga diambil langsung dari sekretariat, resepsi atau bagian 
keuangan.

Registrasi untuk tahun ajaran yang mulai di bulan September : Formulir 
harus dilengkapi dan diserahkan paling lambat tanggal 1 Juni.
Registrasi akan dikonfirmasikan hanya setelah biaya registrasi tahunan 
dibayar lunas.

Semua informasi : tarif dan cara pembayaran, tanggal, tercantum dalam 
aturan finansial yang termasuk dalam formulir registrasi. Anda dapat 
juga hubungi daf@lfbali.com .

Registrasi di pertengahan tahun ajaran untuk siswa sementara dapat 
dilakukan tergantung tempat yang masih tersedia, formulir registrasi 
harus dilengkapi dan biaya sekolah dibayar lunas sebelum siswa masuk 
kelas.

Permohonan registrasi hanya berlaku untuk tanggal mulai kelas yang 
tertentu. Apabila terjadi perubahan, sekretariat harus dihubungi.
Registrasi jangka waktu pendek untuk siswa sementara tidak dapat 
dilakukan jika kehadirannya kurang dari 7 minggu. 
Pembayaran dilakukan langsung dengan bagian akuntansi.

Wawancara dan kunjungan pertama bersama kepala sekolah dapat 
diatur melalui sekretariat : administration@lfbali.com. 
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Sesi pertama (bulan Mei) mencakup keluarga yang menetap di Bali yang 
terdaftar di Kedutaan Besar Perancis (dokumen yang wajib untuk 
permohonan beasiswa) dan yang telah dihapus dari daftar Caisse 
d’Allocation Familiale (dokumen yang diterbitkan untuk keluarga yang 
meninggalkan wilayah Perancis).
Sesi kedua (bulan Oktober) mencakup siswa yang mulai sekolah di LFB 
pada bulan September dari tahun berjalan tetapi belum tiba waktu sesi 
pertama diselenggarakan, atau keluarganya menerima surat penolakan atau 
penundaan dari sesi pertama dan mereka hendak mengajukan permohonan 
ulang (dengan dokumen tambahan atau keadaan yang telah berubah).
Formulir permohonon tersedia di sekretariat EIFB dan wajib diserahkan 
kembali ke sekretariat dalam batas waktu yang diterbitkan untuk 
pengajuan permohonan.
Pelayanan konsuler melakukan tinjauan awal terhadap permohonan (situasi 
keluarga dan kemampuan menurut skala penilaian negara) dan komisi lokal 
bertemu di Jakarta untuk mengambil keputusan atas setiap permohonan. 
Penyelidikan sosial dapat juga dilakukan agar pemeriksaan genap di 
tahap ini.
Usulan komisi dikirim ke AEFE yang mengambil keputusan final mengenai 
pemberian beasiswa serta jatahnya berdasarkan rekomendasi dari komisi 
beasiswa nasional.
Pemberitahuan tentang persetujuan atau penolakan permohonan dilakukan 
oleh kantor konsuler pada tahap akhir prosedur (akhir Juli / akhir Desember).

Informasi mengenai bantuan keuangan tersedia di situs Kedutaan 
Besar Perancis http://www.ambafrance-id.org/
Konsultasi dapat juga dilakukan di Konsulat Kehormatan di Bali 
mengenai persiapan permohonan (harap membuat janji).

Beasiswa diberikan setiap tahun kepada siswa 
Perancis yang menetap bersama keluarganya 
di luar negeri, dengan syarat mengenai 
kewarganegaraan, domisili, kemampuan, 
situasi keluarga, dan frekuensi kehadiran, 
dalam batas yang ditentukan dalam anggaran 
AEFE.
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LFB bekerjasama dengan beberapa organisasi : 

-AEFE : Badan Pengajaran Perancis di Luar Negeri, mitra/badan pengawasan yang 
memvalidasi organisasi kami, memungkinkan kami untuk ikutserta dalam kegiatan 
jaringannya (kegiatan di wilayah dan di dunia, pelatihan staf, tugas audit dan 
konsultasi, dukungan logistik..) dan memberikan subsidi untuk pembelian 
perlengkapan sekolah.

IFI : Lembaga Perancis di Indonesia merupakan mitra referensi dan pengarah 
lembaga-lembaga Perancis di Indonesia.

Kedutaan Besar Perancis adalah mitra/koresponden dalam hubungan dengan 
pihak berwenang Indonesia dan perantara dengan pemerintah Perancis (keamanan, 
beasiswa, …)

-Konsulat kehormatan di Bali dan kamar dagang dan industri mendukung LFB 
dalam beberapa bidang. 

-Alliance française : mitra kami untuk rencana dan acara pendidikan, dalam 
berbagi sumber daya dan fasilitas. 
-UQAM : Universitas Quebec di Montreal, mitra kami untuk program magang jangka 
panjang di LFB untuk guru peserta pelatihan, dan penerimaan siswa LFB di 
universitas Montreal.

-Canggu Club : mitra kami dan penyedia fasilitas olahraga tertentu (kolam renang, 
lapangan sepak bola) 
-La gazette de Bali : media Perancis di Indonesia, mitra pilihan kami untuk 
kampanye komunikasi eksternal.

-BSSA : Bali Schools Sport Association menyatukan 12 sekolah internasional dalam 
acara olahraga sepanjang tahun.
-BOSHA : Pertemuan triwulanan kepala sekolah internasional untuk membahas 
masalah dan rencana bersama.

-Grup ACCOR : mitra kami penyedia tempat acara, dan akomodasi untuk pelatihan 
AEFE, sebagai imbalan dari dukungan untuk kegiatan kemanusiaan Planet 21 
(sumbangan mebel sekolah, kursus bahasa Perancis, dukungan keuangan…)

-Meilleureleve.com
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Jaringan dan mitra 
kami





Organisasi umum





Organisasi umum di LFB.

Rutinitas
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Siswa masuk kelas dari Senin sampai Jumat, dengan jadwal yang 
bervariasi sebagai berikut :

Senin, Selasa dan Kamis : 8:15 pagi sampai  14:55 sore (TK, SD Kelas 1 dan 2) , 
8:00 pagi sampai 3:00 sore SD Kelas 3, 4, 5) dan 7:50 pagi sampai 3:00 sore 
(SMP dan SMA).

Rabu dan Jumat : 8:15 pagi sampai 12:15 siang (TK, SD Kelas 1 dan 2) dan 8:00 
pagi sampai to 12:30 siang (SD Kelas 3, 4, 5) dan 7:50 pagi sampai 3:00 sore 
(SMP dan SMA).

Pintu gerbang buka jam 7:40 pagi.

Di TK, orang tua murid diizinkan masuk ke halaman sekolah untuk antar 
dan jemput anak mereka di ruang kelas.

Kalender tahunan, yang tersedia di situs LFB, diatur oleh Kementerian 
Pendidikan Nasional dan AEFE dan diadopsi setiap tahun oleh dewan sekolah.

Kalender tersebut dibagi menjadi periode pelajaran yang terdiri dari 6 
sampai 7 minggu dengan diantaranya liburan sekolah yang setara (dua minggu). 
Rutinitas mingguan dan organisasi harian patuh pada instruksi dari Kementerian 
Pendidikan Nasional dan AEFE.

Selain keadaan luar biasa, kehadiran yang teratur di sekolah penting 
untuk keberhasilan dalam pendidikan dan pemantauan yang konsisten terhadap 
pembelajaran. Ketidakhadirannya siswa wajib diberitahukan bersama alasannya ke 
alamat berikut : reception@eifbali.com

Kehadiran parsial (hari tertentu dalam seminggu) tidak diperbolehkan 
selain untuk murid berusia 3 tahun yang secara bertahap meningkatkan kehadirannya 
dengan mengikuti sesi setengah hari.



Diketuai oleh kepala sekolah, dengan anggota orang tua murid yang 
telah dipilih, staf dan siswa, dewan sekolah berperan penting dalam 
organisasi dan fungsi lembaga di bidang pendidikan, pengajaran dan 
kehidupan sekolah.

Dewan  bertemu untuk membahas dan memberikan suara tentang 
rencana sekolah ke depan, menilai langkah yang diterapkan dan memeriksa 
pedoman kurikulum baru, mengingat kerangka kebijakan dan keuangan yang 
telah ditentukan oleh komite manajemen.

Dewan berkonsultasi tentang pengembangan struktur pendidikan, 
kegiatan ekstrakurikuler dan komunitas, kebersihan, keamanan, program dan 
dana darmawisata, cara berkomunikasi dengan keluarga siswa, profil kerja, 
pelatihan staf, maupun langkah pembinaan siswa. Dewan mengadopsi 
kalender sekolah tahunan dan jadwal sekolah.

Yayasan : terdaftar menurut undang-undang Republik Indonesia sebagai 
lembaga untuk tujuan pendidikan yang bertanggung jawab kepada pihak 
berwenang di Indonesia. Yayasan memiliki 7 anggota dan menangani 
permasalahan hukum dan tanah.

Badan pengatur LFB
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Diketuai oleh ketua komite 
manajemen, dengan 6 anggota dewan 
pengurus yang dipilih oleh asosiasi orang tua 
murid EIFB selama sidang umum, dibantu 7 
anggota penasehat, komite manajemen
EIFB memastikan bahwa operasional 
sekolah berjalan lancar, keamanan orang 
dan properti dijaga, dan sekolah terus 
berkembang. Mereka menyusun anggaran, 
memastikan bahwa gedung dan 
perlengkapan selalu terpelihara.

Sebagai bagian dari misinya, mereka dapat membuat komite, kelompok 
penelitian atau kelompok kerja untuk membantunya.

Cédric 
Gaulandeau



Tim yang melayani siswa
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Staf pengajar mencakup lebih dari 30 orang : guru SD, guru 
Bahasa Inggris, guru Bahasa Indonesia, asisten guru TK, guru khusus untuk 
setiap mata pelajaran di sekolah menengah, seorang pustakawan, tiga staf 
pendukung, seorang perawat sekolah.

Semua guru berkualifikasi tinggi dan sebagian besar adalah 
pemegang sertifikat dari Departemen Pendidikan Nasional dan dipilih dari 
beberapa lamaran. 

Kepala sekolah dan asistennya yang berperan juga sebagai 
CPE (konselor pendidikan utama) dan PRIO (penasehat informasi dan 
orientasi) mengkoordinasi fungsi pendidikan sekolah seperti yang diarahkan 
oleh badan pengawas kementerian.

Direktur keuangan mengawasi tim administrasi (akuntansi, 
pemeliharaan, IT, pesuruh kantor) dan mengelola urusan sekolah sehari-
hari. 

Sekitar tiga puluh staf pelayan, keamanan dan kebun

bekerjan juga di LFB.

Staf pengajar bertemu secara teratur melalui rapat guru sekolah dasar 
dan rapat guru sekolah menengah untuk membahas organisasi sekolah, 
kelas-kelas dan pengajaran, tindak lanjut proyek pendidkan, dan 
pemantauan siswa. Beberapa rapat kerja tahunan bersama dilaksanakan 
untuk menilai dan mengatur kegiatan proyek sekolah.

Guru mengikuti pelatihan profesional yang berlanjut yang 
diselenggarakan dalam kelompok di zona Asia-Pasifik. Mereka secara 
teratur dievaluasi sebagai bagian dari audit pedagogis yang diprakarsai oleh 
AEFE.

.
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Pedagogi di LFB
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LFB memiliki tujuan ambisius yang sejalan dengan arah strategis sistem pendidikan 
Perancis di luar negeri, yaitu keunggulan dan keberhasilan untuk semua siswa, 
dengan menyediakan fasilitas berikut :

-Metode pengajaran yang aktif, memotivasi dan personal.

-Pendidikan yang dimulai pada usia dini, yang unik dan terstruktur dari TK dan 
selanjutnya.

-Pendidikan Perancis bermutu, guru berkualifikasi tinggi.

-Pelajaran bahasa modern yang diperkuat mulai dari usia dini, didukung oleh sebuah 
sistem sertifikasi untuk keterampilan dalam bahasa asing.

-Ruang kelas ilmu pengetahuan yang menarik yang menggunakan peralatan modern.

-Program olahraga ekstrakurikuler yang kaya dan beragam.  

-Metode pengajaran berbasis proyek yang mendorong multilingualisme dan interaksi 
antar budaya.

- Keterbukaan terhadap negara tuah rumah dalam segala hal yang dimungkinkan.

-Gedung dan perlengkapan modern, alat digital untuk praktek interaktif dan inovatif
sesuai kebutuhan masing-masing.

-Orientasi aktif yang memungkinkan siswa kami diterima di sekolah dan universitas 
terbaik di Perancis dan di luar negeri.

Dari usia dini, melalui permainan, tindakan, penemuan, eksplorasi dan 
pengalaman independen, dengan mengikuti proses mereka sendiri anak-anak akan 
membangun prestasi inti mereka. Bahasa Perancis dan 3 bahasa lainnya menjadi 
bahasa pengantar pelajaran, sesuai dengan program Pendidikan Nasional 
Perancis.

Melalui kegiatan yang dirancang guna mengajar keterampilan yang 
spesifik untuk setiap bidang dan mata pelajaran, siswa didorong untuk mengembangkan 
keterampilan lain: sikapnya terhadap pembelajaran dan kelompoknya, kemandirian, 
kesenangan dan keinginan untuk belajar, rasa ingin tahu, berpikir kritis, 
organisasi, ketegasan dan harga diri, menghormati orang lain dan aturan kolektif, 
perhatian, ketekunan, konsentrasi.

Pembelajaran dievaluasi secara teratur dan disampaikan setiap 
caturwulan kepada keluarga melalui rapor.



Keistimewaan LFB
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Pelajaran 3 bahasa asing yang diperkuat dan dimulai dari usia dini : sebuah 
sistem yang menggunakan bahasa Perancis, Inggris dan Indonesia yang diterapkan 
mulai dari usia 3 tahun di kelas pertama TK, dan perkenalan dengan bahasa 
internasional kedua (Spanyol) mulai Kelas 6 SD.

Perkenalan dan pembelajaran tentang budaya lokal, keterbukaan terhadap dunia 
dan lingkungan sekitarnya : pembelajaran tentang budaya Indonesia melalui 
beragam kegiatan sepanjang tahun di sekolah (lokakarya, pertunjukan, acara, karya 
seni, pertukaran antar sekolah), berbagai kunjungan lapangan dan tamasya sekolah 
berdasarkan tema.

Program belajar pribadi dan siswa dengan kebutuhan khusus untuk pendidikan 
atau bahasa : langkah-langkah tersedia untuk membedakan differentiate dan 
membantu siswa tersebut, program spesifik untuk anak yang mengalami kesulitan, 
kekurangan atau hambatan, atau ketidakmampuan belajar; juga langkah-langkah 
untuk memperkuat keterampilan dalam bahasa Perancis (FLE / FLSCO – kelas untuk 
pelajaran bahasa Perancis sebagai bahasa asing) untuk anak yang berbicara sedikit 
bahasa Perancis atau sama sekali tidak bisa. 

Pendidikan seni : Produksi kolektif teater, visual atau musik, pameran, pertunjukan, 
kunjungan ke museum dan galeri. 

Club teater EIFB terkenal di komunitas Perancis karena keunggulan pengajarannya 
dan mutu pertunjukan yang disajikan.

Olahraga di sekolah : Beragam jenis olahraga disediakan di sekolah dan sebagai 
kegiatan ekstrakurikuler, di dalam halaman sekolah atau di tempat lain seperti kelas 
renang sekolah dasar dan menengah di kolam renang Canggu Club, atau kelas 
surfing mulai dari Kelas 1 SD sebagai kegiatan ekstrakurikuler atau bagian dari 
program pendidikan biasa.

Belajar kemandirian, menghormati orang lain dan lingkungan hidup : Pendidikan 
tentang perlindungan lingkungan, pemilahan sampah, kebersihan, berbagi dan 
solidaritas, melalui tindakan dan kunjungan lapangan. 

Bali Eco Patrol menyatukan siswa SMA yang peduli dengan masalah lingkungan.
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Tahun ajaran terstruktur berdasarkan acara pendidikan yang termasuk 
dalam rencana sekolah dan menyatukan sebagian besar siswa; misalnya, 
acara utama dijadwalkan seperti berikut:

Awal September: Pendaftaran- Pelajaran dimulai 

November: Forum pekerjaan, pameran universitas

Desember: Bazar Natal (acara terbuka untuk umum)

Februari: Pesta Nyepi (acara terbuka untuk umum)

Maret: Pertukaran dengan satu sekolah Indonesia

April: Acara puisi musim semi.  Konser

Mei: Darmawisata SD Kelas 1, 2, 3

Juni: Darmawisata SD Kelas 4, 5

Awal Juni: pertujunkan teater ekstrakurikuler

Akhir Juni: Festival musik dan akhir tahun ajaran

(acara terbuka untuk umum)

Acara pendidikan utama



Pelajaran bahasa
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Pelajaran dalam bahasa modern, terutama bahasa Inggris, merupakan
bagian dari prioritas LFB.

Sebagai bagian dari rencana sekolah, sesuai arahan dari badan
pengawas, mengingat konteks linguistik lokal yang baik, EIFB telah mendirikan
untuk SD sebuah sistem inovatif dengan kinerja tinggi yang menggunakan tiga
bahasa, sehingga dari awal kemampuan yang kuat dalam bahasa tersebut
dibangun, dan siswa kami akan cepat menguasai dua bahasa, bahkan lebih,
yang memungkinkan mereka untuk diterima di universitas berbahasa Inggris.

1. Pelajaran bahasa Inggris : mulai dari 3 jam pelajaran di kelas pertama TK
sampai 5,5 jam di kelas 5 SD, selama separuh periode, siswa mempelajari
bahasa tersebut dalam kelompok kecil sesuai kemampuan masing-masing
dengan mengacu pada Common European Framework of Reference for
Languages, untuk sisa waktunya mereka berada dalam situasi yang nyata di
mana mereka mempelajari mata pelajaran lainnya dalam bahasa Inggris.

2. Pelajaran bahasa Indonesia : jam pelajaran saat ini sebanyak satu jam per
minggu, dengan rencana peningkatan jam pelajaran per minggu. Pelajaran
Bahasa Indonesia mulai dari kelas pertama TK dengan dua kelompok,
tergantung pada bahasa ibu setiap siswa dan keterampilannya dalam bahasa
tersebut. Bahasa Indonesia juga menjadi salah satu pilihan OPEX (kegiatan
ekstrakurikuler) di SMP dan dapat dipilih sebagai opsi untuk ujian BAC.

3. Pelajaran bahasa Spanyol : tersedia sebagai pembelajaran awal yang wajib
sebagai Bahasa Modern 2 mulai dari kelas 6 SD, dan termasuk mata pelajaran
dari ujian BAC.

4. Pelajaran seni di SMP diselenggarakan dalam bahasa Spanyol atau Inggris.

5. Bahasa Mandarin, Itali maupun Jerman dapat juga dipelajari sebagai kegiatan
OPEX, atau dengan sistem CNED (pendidikan jarak jauh).



Rencana 
sekolah
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Karena prioritas kami adalah untuk memenuhi kebutuhan siswa, 
memberikan program pendidikan yang terbaik bagi semua siswa, keterbukaan terhadap 
dunia dan keberhasilan untuk semua, LFB merancang secara teliti fasilitas pembelajaran 
bahasa berkualitas dalam beberapa bahasa, sehingga setiap siswa mencapai potensi 
maksimumnya dalam perjalanan menuju keberhasilan dengan menyesuaikan metode 
pendidikan, supaya sekolah mencapai tingkat keunggulan dengan hasil pada evaluasi 
dan ujian yang sangat memuaskan.

Seiring dengan prestasi akademik yang diharapkan, LFB berusaha untuk 
memberikan kepada siswanya situasi akademis maupun ekstrakurikuler yang 
bermanfaat untuk pengembangan pribadi, agar menjadi warga negara yang baik serta 
latar belakang kebudayaan yang dibutuhkan untuk pendidikan yang lengkap dan 
seimbang dalam konteks multi-bahasa.

Dengan semua alasan tersebut, rencana sekolah
multi-tahun dibagi menjadi enam bidang prioritas:

Tujuan linguistik multi-bahasa - Keterbukaan terhadap
Dunia – Pengembangan diri siswa- Keberhasilan untuk
Semua – Sarana untuk siswa – Perkembangan EIFB secara umum

Pendekatan tersebut diterapkan  dengan sebuah daftar tujuan spesifik, staf 
merencanakan setiap tahun serangkaian langkah yang perlu dilaksanakan supaya tujuan 
tersebut tercapai.

Rencana sekolah merupakan suatu sarana penting dalam komunikasi
bersama keluarga siswa sebagai mitra dalam pendidikan.
Hal ini menjadi juga sarana yang sangat diperlukan oleh guru dan staf pengajar dalam 
pemetaan jalan yang kami harapkan bagi sekolah agar kami dapat mengajak siswa kami 
untuk melaluinya.



Orientasi siswa
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Membantu dan mendukung siswa dalam pembangunan 
rencana orientasi mereka merupakan unsur penting untuk memotivasi 
mereka, dalam pengembangan kemandirian mereka dan untuk 
pengembangan pribadi masing-masing.

Tujuan utama dari usaha orientasi di LFB adalah untuk 
memungkinkan siswa dan keluarganya serta tim pendidikan untuk 
mengembangkan program studi yang sesuai, antarbudaya dan 
inovatif.

Staf pengajar yang dipimpin oleh PRIO (penasehat informasi 
dan orientasi) bersedia membantu mereka, dengan menggunakan 
peralatan dan sumber daya yang sesuai : forum karir, konferensi, ruang 
orientasi di perpustakaan multimedia, publikasi yang tersedia, wawancara 
orientasi secara teratur, kegiatan yang menuju jalur karir dan pelatihan 
dari awal SMP.

Di bawah bimbingan AEFE, pelatihan disediakan secara 
berkala untuk staf pengajar supaya fasilitas orientasi untuk siswa menjadi 
seefektif mungkin dan dapat membawa mereka setelah ujian BAC sampai 
universitas, sekolah dan institut terbaik di Perancis dan di luar 
negeri.

Yang terakhir, situs AGORA (www.agora.aefe.fr) 
memungkinkan para alumni muda yang bergabung di jaringan untuk 
berkomunikasi dengan siswa lembaga Perancis yang mencari informasi 
tentang studi lanjut di masa depan.

http://www.agora.aefe.fr/�


Ujian, BAC, ijazah
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LFB mempersiapkan siswa untuk mengikuti ujian DNB
(sertifikat nasional) yang diselenggarakan pada akhir tahun kelas 3 SMP di 
kampus EIFB, dan ujian Baccalauréat jurusan S (ilmu pengetahuan) dan 
ES (ekonomi/ilmu sosial) yang diselenggarakan di Jakarta.

Siswa mendapat persiapan yang menyeluruh selama siklus studi 
akhir (kelas 2 dan 3 SMA) dengan pengawasan yang ketat dari dari staf 
pengajar, kelompok kerja kecil, bantuan dan perhatian khusus bagi siswa yang 
paling rentan, pengayaan untuk siswa yang berkinerja baik dan ambisius; 
sebuah sistem yang selama beberapa tahun telah menghasilkan tingkat 
keberhasilan setinggi 100% di ujian BAC, dengan persentase tinggi yang 
meraih predikat kelulusan dengan pujian.

Persiapan siswa kami dalam sejumlah mata pelajaran pilihan yang 
menuju ke opsi pada ujian BAC, terutama dalam pelajaran seni drama, telah 
memberikan hasil yang sangat baik dan membantu siswa kami untuk meraih 
predikat kelulusan dengan pujian.

Diluar persiapan untuk ujian BAC, dan agar siswa kami, setelah 
ujian terakhir, memilih arah pasca-BAC yang menuju ke jalur internasional, 
EIFB memberi kesempatan bagi siswa bersemangat tinggi untuk melatih diri 
dan mengikuti ujian guna mendapat ijazah berbahasa Inggris sehingga, 
bersama ijazah baccalauréat, dapat diterima di universitas asing (Canada, 
Amerika Serikat, Kerajaan Inggris, Australia, Hong-Kong, Singapura…)

LFB juga mempersiapkan siswa untuk mengikuti DELE (Diploma 
bahasa Spanyol sebagai bahasa asing, dari Institut Cervantes) bagi siswa 
yang tertarik.





Fasilitas





Gedung-gedung LFB yang luas, fungsional, modern, dengan
penyejuk udara, sesuai dengan standar keamanan yang ketat, memenuhi
kebutuhan para siswa, dari balita sampai siswa yang masuk masa dewasa.

Selain ruang kelas yang dirancang dan dilenkapi secara khusus (3 unit PC
per kelas SD, proyektor video, materi dan buku pendidikan) yang mereka dapat
gunakan, siswa mendapat manfaat juga dari ruang kelas khusus dan fasilitas
bersama berkualitas tinggi :
-Perpustakaan yang luas dengan lebih dari 10.000 publikasi.
-Sebuah gimnasium yang tertutup bersama perlengkapannya, bak lompat jauh.
-Besra Bale
-Ruang ganti baju.
- 5 ruang bahasa.
-Ruang komputer.
-Laboratorium sains.
-Ruang musik.
-Ruang pelajaran teknologi dan ruang prakteknya.
-Ruang tidur untuk balita.
-Ruang guru yang luas teachers’ yang digunakan juga sebagai ruang rapat.
- 3 tempat makan siang.
-Taman bermain dengan perlengkapannya.
-Kebun percobaan.
-Tempat parkir sepeda motor dan mobil

18

Gedung-
gedung



Ruang kelas khusus, fasilitas bersama
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Laboratorium sains untuk 
pelajaran ilmu pengetahuan di 
SMP/SMA dan untuk persiapan 
ujian ilmu pengetahuan tingkat 
BAC 

Perpustakaan diisi dengan 
lebih dari 10.000 karya dan 
memiliki alat audiovisual.

Gimnasium dilengkapi untuk 
olahraga tim, lari estafet, 
olahraga senam, dan 
digunakan untuk pertunjukan.

Ruang komputer
memiliki 12 terminal kerja 
dan terbuka untuk semua 
siswa

Beberapa tempat 
makan disediakan 
untuk acara makan 
siang siswa

Ruang teknologi adalah 
tempat untuk 
bereksperimen dan 
membangun

Taman bermain 
dengan tanaman hijau 
dan perlengkapannya 
adalah tempat di mana 
para siswa bisa 
bersantai dan bermain

Ruang musik 
dengan alat musik5 ruang kelas bahasa 

untuk pelajaran bahasa 
Inggris dan Indonesia



Contoh ruang kelas
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Ruang kerja untuk kelompok di bawah 
pengawasan, atau untuk bekerja 
secara mandiri

Mebel kelas yang berkualitas, 
nyaman dan ergonomis

Semua ruang kelas dilengkapi 
dengan proyektor video

Meja komputer dalam setiap ruang 
kelas untuk pendidikan yang aktif

Tempat untuk kegiatan seni rupa

Ruang yang luas dan lengkap 
untuk siswa TK



Perpustakaan / 
BCD-CDI

Bibliothèque Centre 
de Documentation 
et d’ Information
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Alat kerja

Isi inti dari perpustakaan ditambah setiap 
tahun, dan saat ini termasuk lebih dari 
10.000 karya dari semua jenis, dalam 4 
bahasa yang dipelajari: album, majalah, 
novel, dokumenter, buku komik, puisi, 
buku tentang seni…, dan juga CD dan 
DVD.

Siswa dapat meminjam satu buku 
setiap minggu. Mereka harus 
menjaganya dengan baik dan 
mengembalikannya tepat waktu sebelum 
meminjam buku lain. Harap diperhatikan, 
buku yang hilang atau rusak harus 
diganti oleh keluarga siswa. 

Meja orientasi menawarkan banyak 
pilihan publikasi untuk membantu dalam 
orientasi siswa setelah ujian BAC
(ONISEP).

Areal audiovisual lengkap dengan 
komputer membantu agar kegiatan dan 
pendekatan dapat dilanjutkan   melalui 
cara-cara yang berbeda.

Ruang hidup

Selain pinjaman buku, bacaan dan 
kegiatan bertema berdasarkan 
album, tergantung jadwal rencana, 
atau fungsi, penilaian dan orientasi di 
perpustakaan, berlangsung sepanjang 
tahun. Acara tersebut dipimpin oleh 
pustakawan yang berkoordinasi 
dengan guru, yang memperkenalkan 
pada anak anda dunia buku, gambar, 
bacaan dan penemuan.   
Ini merupakan juga ruang kerja,
untuk siswa SMA yang mengerjakan 
penelitian dan membaca sendiri.

Perpustakaan terbuka juga untuk orang 
tua siswa setelah jam pelajaran.

Perpustakaan adalah alat kerja utama sekaligus ruang hidup bagi siswa
dan guru mereka. Fasilitas ini terbuka juga untuk keluarga siswa.



Kehidupan di sekolah
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Layanan pendukung terdiri dari 3 orang pengawas, termasuk ketua 
tim, diawasi oleh wakil kepala sekolah yang bertindak sebagai CPE (konselor 
pendidikan utama).

Tugas staf layanan pendukung adalah untuk mengatur dan 
mengendalikan kegiatan dalam sekolah dan keberadaan siswa di luar jam 
pelajaran : kedatangan dan kepergian siswa; pengendalian dan penanangan 
keterlambatan dan ketidakhadiran siswa; pengawasan saat jam istirihat, jam 
makan siang; penanganan siswa dan keberadaannya selama kegiatan 
ekstrkurikuler; penahanan setelah jam sekolah; pengelolaan loker-loker; dan 
kepatuhan dengan aturan umum disiplin sesuai dengan aturan internal 
sekolah.

Aturan sekolah bertujuan untuk memastikan bahwa tugas dan hak-hak anggota 
komunitas sekolah diterapkan berdasarkan prinsip-prinsip sekularisme, netralitas, 
toleransi dan menghormati orang lain dan harta komunitas sekolah. 

Aturan mencakup syarat-syarat untuk siswa SMA yang ingin keluar selama 
jam sekolah, urusan umum tentang kehadiran di sekolah (siswa yang masuk dan 
keluar, makan siang, kegiatan ekstrakurikuler, penggunaan benda pribadi), aturan 
keselamatan dasar, cara berkomunikasi dengan keluarga siswa, dan sistem 
kedisiplinan dengan sanksi untuk pelanggaran aturan.

Carnet de liaison / buku pesan menjaga hubungan antara sekolah dan keluarga 
siswa.

Ketidakhadiran wajib dijelaskan melalui e-mail ke layanan dukungan kehidupan 
di sekolah, hal ini berlaku untuk semua siswa. Keterlambatan wajib dijelaskan 
kepada layanan dukungan oleh siswa SMP/SMA.

Setiap siswa SMP/SMA diberi loker pribadi dengan kunci.

Penggunaan telepon genggam oleh siswa tidak diperbolehkan dalam halaman 
sekolah.

Layanan 
pendukung 

kehidupan di 
sekolah 

Peraturan 
sekolah



Kebersihan 
dan keamanan 

siswa

Makanan di 
sekolah
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Siswa makan di sekolah, makan 
siang harus disediakan oleh keluarga 
mereka.

Terdapat tiga pilihan:
- Siswa membawa rantang ditulis 
nama dan kelasnya  dan menitipnya 
di dapur pada pagi hari. Rantang 
akan disimpan di lemari es dan 
dipanaskan kembali.
- Makan siang disiapkan di rumah 
dan dititip sebelum jam makan siang 
di pos satpam dengan nama dan 
kelas anaknya tertulis di rantang.
- Pengiriman makan siang yang telah 
dipesan dari katering yang tercantum 
di daftar INFO RESTO yang berada 
di papan pengumuman di luar pintu 
gerbang sekolah.

Peralatan makan dan air minum 
disediakan dan anak-anak diawasi 
oleh staf di tempat makan kami 
selama jam istirihat siang.

Helm wajib dipakai saat 
datang ke sekolah dan 
pulang dari sekolah.

Siswa yang melanggar 
aturan tersebut akan 
dihukum.

Tersedia tempat parkir 
yang aman untuk sepeda 
motor.
Snacks pagi disediakan oleh 
keluarga siswa dengan mengikuti 
aturan diet seimbang.

Kemandirian dan kepatuhan pada 
aturan kantin : Selama jam makan 
siang, suatu momen untuk belajar 
dalam kebersamaan, siswa diminta 
agar patuh pada aturan kantin.

Perlindungan anak-anak yang 
memiliki alergi dilakukan oleh 
layanan kesehatan dengan 
menggunakan protokol yang telah 
dibahas bersama keluarga siswa.

Langkah keamanan telah ditetapkan 
jika terjadi penahanan siswa dan 
staf selama 3 hari: kit keamanan, air 
minum dan makanan, kit darurat.

Latihan evakuasi diadakan secara 
berkala.

Mencuci tangan adalah 
salah satu aturan 
kebersihan.



Pelayanan kesehatan 
sekolah
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Kuesioner kesehatan yang termasuk dalam formulir-formulir registrasi 
memberikan informasi yang berharga dan sangat penting tentang 
kesehatan anak-anak. Dokumen ini wajib dilengkapi.

Peran dari perawat sekolah adalah untuk memberikan pertolongan 
pertama, menilai status kesehatan, memberikan informasi tentang 
vaksin, memberikan obat selama jam sekolah (berdasarkan resep), 
menilai kasus darurat dan mengatur sesuai keperluan apabila terjadi 
kecelakaan, mengatur dan melaksanakan pemeriksaan medis. Perawat 
melakukan juga langkah kebersihan dan pencegahan bersama siswa.

Sangat penting bahwa salah satu orang tua selalu dapat dihubungi 
sehingga perawatan yang lebih baik dapat diberikan kepada anak-anak 
apabila terjadi masalah kesehatan di sekolah.

Apabila terjadi kecelakaan, anak akan dibawa ke rumah sakit yang paling 
tepat.

Ketidakhadiran dan penyakit : Anak yang sakit seharusnya tidak 
masuk sekolah (karena risiko penularan, rasa tidak nyaman, demam, ..). 
Apabila anak mengalami demam, ini merupakan tanda penyakit menular. 
Dengan tidak membawa mereka ke sekolah, penyebaran dapat dicegah.

Siswa dianjurkan untuk mengambil sendiri air minum segar dari 
dispenser air sepanjang hari.

Situs kami menyediakan satu bagian khusus tentang kesehatan.

Pelayanan kesehatan: Seorang perawat yang
berkualifikasi bertanggung jawab atas pelayanan
kesehatan di EIFB.

Baca informasi tambahan di situs
kami
http://lfbali.com/V4/index.php/fr/sa
nte

Mencuci tangan
adalah ritual
yang sering
dilakukan di
sekolah.

Siswa dididik tentang
perilaku yang berisiko



Asosiasi 
olahraga
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BSSA

Bali school sport association
menyatukan sekitar 12 sekolah 
internasional di Bali dalam pertandingan 
dan kompetisi olahraga seperti sepak 
bola, voli, basket, renang, atletik dan 
cross country, di bawah bimbingan guru 
pendidikan jasmani-olahraga dan tim 
pengajar kami.

Pertandingan melibatkan siswa 
sukarelawan untuk sebagian besar, 
berusia 6 sampai 14 tahun, tergantung 
pada tim yang dapat dibentuk dan 
kemungkinan untuk mengadakan sesi 
pelatihan.

Pelatihan diadakan pada umumnya hari 
Rabu sore tetapi dapat juga termasuk 
dalam acara LFB selama jam sekolah. 
Siswa SMA juga memiliki kesempatan 
untuk ikutserta dalam kompetisi tingkat 
senior beberapa kali dalam setahun pada 
hari Kamis. 

Kegiatan tersebut adalah fakultatif. Tujuan 
adalah untuk mendorong olahraga di 
sekolah dan mengembangkan sikap 
sportif melalui kompetisi.

Seragam olahraga LFB

Siswa yang bergabung
dengan LFB wajib memiliki
seragam olahraga. 
Seragam harus dipakai untuk
kelas pendidikan jasmani, 
dalam konpetisi BSSA dan
untuk tamasya sekolah.
Keluarga yang ingin memiliki
seragam tambahan untuk
anak mereka dapat
membelinya di layanan
dukungan kehidupan di
sekolah.

Biaya pendaftaran kecil untuk 
BSSA ditanggung orang tua 
siswa.



Kegiatan Ekstrakurikuler (OPEX)
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Kegiatan ekstrakurikuler OPEX dijadwalkan setiap
hari, setelah jam pelajaran.

Ini merupakan kegiatan fakultatif, dengan biaya yang sangat
terjangkau, cara yang menyenangkan untuk memperkaya
pengajaran, yang terbuka juga untuk siswa dari luar EIFB.

Kegiatan ini mencakup olahraga, pelajaran seni, budaya atau
bahasa dan dijalankan oleh guru EIFB dan terkadang oleh
fasilitator dari luar. Durasi kegiatan antara 1 dan 1,5 jam, dan
diselenggarakan dalam dua sesi selama 13 sampai 14 minggu.

Studi dengan pengawasan, kemah musim panas selama liburan
dan penitipan anak pada sore hari juga termasuk kegiatan OPEX.

Semua informasi penting tentang kegiatan, daftar pilihan, prosedur
registrasi, dan tarif, tercantum di situs di bawah judul OPEX.

Terdapat dua pusat keunggulan : klub drama dan sekolah
surfing.





Komunikasi





Orang tua dan 
sekolah
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Komite manajemen terdiri dari enam relawan orang tua yang mengelola 
sekolah dan memastikan bahwa kebijakan sekolah dilaksanakan. Mereka 
wajib bertemu sekali sebulan dalam rapat besar dengan anggota undangan 
dan perwakilan dari komunitas Perancis di Bali untuk menyampaikan 
keputusan mereka serta kemajuan dari hal-hal yang dalam tahap pelaksanaan.

Dewan sekolah : perwakilan orang tua terpilih adalah hubungan antara 
keluarga siswa dan lembaga sekolah. Guru, orang tua siswa, staf administrasi 
dan staf layanan dukungan merupakan anggota dewan dan mereka bertemu 
tiga kali setahun untuk membahas urusan pedagogis, pendidikan, struktural 
dan organisasi terkait dengan LFB.

Komisi « beasiswa » dan komisi « prospek dan masa depan sekolah » :
terdiri dari orang tua siswa, guru dan anggota tim manajemen, Kedutaan Besar 
dan otoritas Perancis, mereka bertemu beberapa kali setahun untuk 
mengambil keputusan dan menyampaikan hasil kerjanya.

Delegasi orang tua kelas adalah perantara antara guru kelas atau guru 
utama dari kelas di SMP/SMA, terkait dengan urusan umum. Mereka ikutserta 
secara aktif dalam acara di LFB bersama para guru dan hadir di rapat kelas 
SMP/SMA.

Komite pesta : Terdiri dari orang tua siswa, guru dan staf administrasi, mereka 
mengatur perayaan dan acara besar yang diadakan beberapa kali setahun di 
LFB.

Orang tua narasumber : artis, tukang, vulkanolog, spesialis karang, ahli seni 
primitif, pengurus hotel, arsitek, penjelajah, penulis, tukang keramik, insinyur 
pertanian, kurator ...... orang tua siswa kami adalah sumber daya yang sangat 
bermanfaat untuk melengkapi pengajaran kami dan mereka siap kerja 
bersama tim kami. Para guru dapat juga meminta bantuan orang tua untuk 
mengawasi acara keluar sekolah, tamasya, atau untuk proyek..

ISPA : International Schools Parents association meets bertemu beberapa 
kali setahun untuk membahas urusan pendidikan dan masalah bersama yang 
dialami 12 sekolah internasional tersebut di Bali.

EIFB MENCARI ORANG TUA SISWA UNTUK SEMUA MISI INI!



Alat komunikasi
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Pertemuan: Pertemuan antara orang tua dan guru diadakan pada bulan 
September. Ini adalah kesempatan untuk berdiskusi tentang organisasi 
umum EIFB, garis besar program setiap kelas, langkah dan proyek 
pendidikan, organisasi dalam setiap kelas dan untuk menjawab semua 
pertanyaan Anda… Kehadiran orang tua dalam pertemuan ini sangat 
penting. Setiap akhir caturwulan, orang tua diundang untuk wawancara 
secara individual dengan guru ketika pembagian buku rapor. Ini adalah 
waktu untuk  untuk meninjau kembali situasi. 

Hubungan « rumah-sekolah » penting bagi keberhasilan pendidikan. Ini 
dibangun  melalui konsistensi yang orang tua dan guru menunjukkan seiring 
waktu.

Kemitraan dalam Pendidikan: dialog antara orang tua dan guru 
sepenuhnya berkontribusi kepada kesejahteraan anak Anda di sekolah dan 
kepada kemajuan mereka seiring waktu. Dengan demikian, agar 
membangun hubungan saling percaya, apabila terjadi masalah, 
kesalahpahaman, harap segera hubungi guru kelas atau guru utama anak 
Anda, karena anak Anda adalah orang utama yang merasakan manfaatnya 
suasana yang tenang.

Janji temu: silakan membuat janji dengan guru untuk membahas kemajuan 
atau kesulitan yang dialami anak Anda, untuk meninjau kembali hal  lama, 
atau untuk pertanyaan apa saja. Pertemuan dengan Kepala sekolah, Ibu 
Larive, dapat juga diatur dengan membuat janji, untuk membahas bersama 
Anda hal-hal secara lebih luas.

Sekretariat : silakan dihubungi untuk segala urusan material. 

Notulen rapat dewan sekolah : Notulen dikirim ke semua keluarga setiap 
caturwulan to all families each term, ini memberikan daftar terinci organisasi 
sekolah, kehidupan pedagogis dan akademik dan menjawab berbagai 
pertanyaan dari orang tua siswa.

Buku pesan sangat praktis dan menjadi alat yang lebih dipilih. 
Buku ini ikut anak Anda ke rumah setiap hari dan kembali ke 
sekolah hari berikutnya. Di dalamnya, Anda akan melihat 
informasi umum atau yang spesifik tentang kelas, Anda dapat 
juga menulis hal yang ingin disampaikan ke guru. Jangan lupa 
tanda tangan dokumen yang ada di dalam!



Narahubung dan 
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Operator: + 62 361 47 32 314          0361 47 32 314

Fax : + 62 361 47 32 315                   0361 47 32 315

Website: www.lfbali.com

Kepala sekolah: veronique.larive@lfbali.com

Asisten kepala sekolah yang bertanggaung jawab atas sekolah menengah: 
christine@lfbali.com

Direktur keuangan: daf@lfbali.com

Sekretariat – Registrasi: administration@lfbali.com

Ketidakhadiran: pemberitahuan melalui e-mail kepada:  
reception@lfbali.com

Layanan kesehatan: caroline.bonnet@lfbali.com

Layanan dukungan kehidupan di sekolah dan kegiatan ekstrakurikuler : 
ethel@lfbali.com

Komite manajemen : cg@lfbali.com

Dewan sekolah : ce@lfbali.com

Komite pesta : cf@lfbali.com

Konsulat Kehormatan Perancis : + 62 361 47 30 834         361 47 30 834 

Alliance française :  +62 361 23 41 43                              361 23 41 43

info@afdenpasar.org www.afdenpasar.org

Buku pedoman LFB : tersedia di sekretariat atau layanan dukungan
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Formulir registrasi : Formulir yang penting untuk mendaftarkan anak 
Anda, dan yang harus dikembalikan lengkap dengan semua dokumen 
sebelum siswa mulai ikut kelas.

Formulir registrasi tersedia di kantor sekolah dan dapat diunduh 
dari situs kami.

Pra-registrasi: dapat dilakukan dengan melengkapi seluruh atau 
sebagian formulir registrasi dan mengembalikannya ke sekretariat.

Semua bagian dari formulir registrasi wajib diisi: Kuesioner Kesehatan 
dan syarat untuk memberikan obat; Formulir untuk kejadian darurat; 
Surat izin agar siswa SMP diperbolehkan keluar dari sekolah selama jam 
sekolah, Surat izin untuk mengambil foto dari siswa; Orang yang diberi 
izin untuk jemput anak.

Setiap perubahan dari informasi tersebut selama tahun berjalan 
harus disampaikan kepada : reception@lfbali.com

Formulir atau dokumen lainnya akan dikirim kepada Anda sepanjang 
tahun, misalnya:

- Surat izin untuk perjalanan sehari dengan sekolah

- Surat izin untuk ikut dalam kompetisi olahraga BSSA

- Surat izin untuk memberikan imformasi nama dan telpon Anda kepad 
wakil orang tua

- Peraturan kantin

- Peraturan perpustakaan

-Peraturan penggunaan loker 

Jika orang tua berpergian: Apabila Anda berpergian (kedua orang tua) 
dan menitip anak Anda kepada orang lain, sekolah perlu diberikan surat 
izin tertulis dari Anda yang memberi kuasa kepad keluarga tuan rumah 
apabila terjadi kecelakaan (melalui e-mail atau dalam buku pesan) .

mailto:reception@eifbali.com�
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Asisten kepala sekolah: salah satu anggota tim manajemen sehari-hari, beliau 
membantu kepala sekolah dalam semua urusan di sekolah menengah, memimpin 
layanan dukungan kehidupan di sekolah dan orientasi.
Direktur keuangan: salah satu anggota tim manajemen sehari-hari, beliau 
memimpin dan mengawasi layanan finansial, akuntansi dan pemeliharaan.
Guru: mengajar sesuai peraturan dan program dari Pendidikan Nasional Perancis 
dan rekomendasi dari AEFE. Seringkali mereka adalah staf yang disahkan oleh 
Kementerian Pendidikan.
Ketua tim layanan dukungan: mengelola tim pengawas, mengatur semua hal 
terkait dengan kehidupan di sekolah dan organisasi kegiatan ekstrakurikuler, 
memberlakukan aturan kedisiplinan.
Sekretaris eksekutif, yang bertanggung jawab atas registrasi: membantu ketua 
sekolah, memproses registrasi dan prosedur administrasi sehari-hari serta 
prosedur terkait dengan staf.
Resepsionis: berkomunikasi dengan keluarga siswa, menjawab telepon, 
mengalihkan panggilan telepon, memastikan bahwa telepon diawaki, memberikan 
informasi kepada keluarga siswa.
Pengawas: mengawasi kedatangan dan kepergian siswa di luar jam kelas, 
menjaga siswa selama jam istirihat, jam makan siang, jam pulang sekolah, jam 
tugas staf.
Perawat sekolah: bertanggung jawab atas layanan kesehatan sekolah, melakukan 
kontrol sanitasi di sekolah, menjaga anak yang sakit, menerapkan langkah 
melawan perilaku berisiko, melakukan pemeriksaan medis, dan menangani luka 
kecil dan pertolongan pertama. Perannya termasuk juga untuk mendengar.
Pustakawan: mengelola perpustakaan, menerima siswa, mengarahkan dan 
menasihati mereka tentang buku, mengelola stok buku, membuat pesanan.
Pengelola fasilitas: bertanggung jawab atas segala aspek dari pemeliharaan, 
kemajuan pekerjaan, pengadaan dan keamanan. Mengelola tim pelayan.
Tukang: menangani semua pekerjaan kecil dan perbaikan sehari-hari.
Akuntan: menerima pembayaran dan membayar tagihan.
Asisten guru TK: membantu guru TK untuk mengawasi siswa, menyiapkan kelas 
dan dalam pelajaran kerajinan tangan.
Pesuruh kantor, satpam, tukang bersih, tukang kebun: mereka berpartisipasi 
juga secara aktif dalam kesejahteraan dan keamanan anak-anak.

Kepala sekolah : Memimpin tim dan bertanggung jawab 
penuh atas urusan pendidikan di sekolah, memastikan 
bersama komite manajemen bahwa operasional sekolah 
berjalan lancar dan sesuai dengan peraturan badan 
pengawas. Beliau memutuskan tentang registrasi.
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Pakaian: Pilihlah baju yang nyaman, 
praktis, kuat, (sebaiknya tanpa tali 
atau kancing untuk anak yang lebih 
muda), sepatu yang tertutup di 
bagian belakang (termasuk sandal) 
sehingga anak dapat berlari dengan 
mudah, dengan velcro jika 
memungkinkan (mudah dilepas dan 
dipasang kembali). 

Sandal jepit agar dihindari sebanyak 
mungkin.

Ajak anak Anda untuk 
mengenakan seragam olahraga  
LFB!

Tas sekolah: Setiap siswa 
sebaiknya membawa tas sekolah 
yang dapat menampung ukuran A4. 
Tas ransel adalah pilihan terbaik.

Alat tulis sekolah: siswa harus 
memiliki alat tulis sendiri seperti 
tercatat di daftar yang telah dikirm ke 
orang tua dan yang terlihat di situs 
sekolah.

Kehilangan dan penemuan 
barang: Dititip atau diambil kembali 
di layanan dukungan.

Barang milik pribadi: mainan dan 
perhiasan pribadi tidak 
diperbolehkan di sekolah.

Kartu pelajar: dapat diminta ke 
sekretariat, mohon memberikan foto.

Helm: Wajib bagi semua siswa yang 
datang ke sekolah atau pergi dengan 
menggunakan sepeda motor. Helm 
harus disimpan di loker.

Topi: sangat direkomendasikan ketika 
anak berada di luar gedung.

Keamanan di sekitar: Instruksi 
keselematan yang diberikan oleh staf 
kami di sekitar sekolah harus dihormati 
oleh semua orang agar siswa kami  
selalu terlindung.

Asuransi sekolah: Ini adalah asuransi 
tambahan untuk setiap keluarga.

Jadwal: Orang tua dipersilakan untuk 
menghormati jam siswa masuk kelas 
agar tidak mengganggu pelajaran. 

Barang milik anak agar
ditandai dengan namanya.



•Merusak 
pakaian
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•Barang 
mereka 
hilang

•Adu mulut atau 
berkelahi

•Mengarang 
cerita,         
mengkhayal
…

KADANG DAPAT TERJADI BAHWA ANAK…

Hal ini terjadi apabila mereka belum belajar aturan sosial 
mengenai perilaku kelompok yang baik, walaupun mereka 
sudah diajari dengan cara yang benar, walaupun anak-
anak selalu di bawah pengawasan di mana saja mereka 
berada, sulit untuk menghindari semua bentrokan. Dalam 
semua kasus, guru atau staf pendukung hadir untuk 
menyelesaikan konflik. Orang tua tidak dapat turut 
campur dalam konflik yang terjadi di dalam sekolah.

Dapat terjadi bahwa pakaian anak jadi kotor, mereka jatuh 
dan baju jadi robek. Sebaiknya anak-anak mengenakan 
pakaian yang kuat dan tidak mahal.

Untuk menghindari terjadi penukaran yang tidak diinginkan, 
kehilangan atau, yang lebih jarang, pencurian, siswa 
sebaiknya membawa hanya barang yang diperlukan di 
sekolah, ditandai dengan nama mereka. Paling sering terjadi 
bahwa barang yang hilang ditemukan lagi. Sekolah tidak 
bertanggung jawab atas kehilangan atau pencurian dari 
barang milik pribadi. Barang yang ditemukan dititip di 
layanan dukungan.
Kejadian kecil kadang-kadang dapat diubah oleh anak-
anak yang lebih tua dan yang lebih muda untuk 
kepentingan sendiri. Jika Anda ragu dengan pernyataan 
yang tampak mencurigakan, silakan langsung meminta 
konfirmasi dari guru.

•Tidak masuk 
kelas …atau 
masuk kelas 
dalam 
keadaan lelah 
….

Remaja bisa jadi ahli dalam hal ini sehingga menemukan 
segala macam alasan yang bagus untuk tidak masuk kelas: 
penyakit, kelelahan, lupa bawa buku ... Bantulah kami 
mengawasi mereka dalam hal ini, untuk berikan semangat 
pada pagi hari dan mendukung gaya hidup yang sehat, 
terutama waktu tidur. Dan melarang mereka keluar larut 
malam sebelum sekolah!
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Mengapa siswa tidak memakai seragam di sekolah Perancis?

Saat ini, ini bukan pilihan komunitas sekolah yang diwakili oleh dewan 
sekolah dan tidak sesuai dengan kebutuhan sekolah Perancis di Perancis 
atau di luar negeri atau suatu kebutuhan tertentu dari siswa LFB. Seragam 
olahraga yang fungsional, praktis, nyaman dan ditandai logo LFB sering 
dikenakan siswa kami. Baju olahraga ini wajib dipakai untuk perjalanan 
dengan sekolah, dan berfungsi cukup baik sebagai seragam.

Bagaimana ditetapkan kalender tahunan sekolah untuk siswa, serta rutin 
mingguan kelas dan jadwal?

Dalam kerangka kelembagaan Kementerian Pendidikan dan Badan 
Pengajaran Perancis di Luar Negeri yang memberikan petunjuk yang jelas 
dan tidak dapat diubah (periode cuti, jumlah hari, jam, jam istirihat di tengah 
hari...), dan mengingat kebutuhan dan kendala lokal, dewan sekolah bertemu 
untuk memperisapkan kalender tahunan sekolah dan / atau rutin mingguan di 
sekolah. Lalu hal ini disetujui melalui pemberian suara oleh dewan tersebut 
dan diajukan agar divalidasi oleh AEFE.

Anak saya mengalami kesulitan, bagaimana untuk membantunya?

Ada beberapa langkah yang efektif untuk membantu: bantuan khusus bagi 
siswanya di SD, dukungan khusus, satu jam untuk rapat kelas di SMP/SMA, 
bantuan untuk bahasa Perancis sebagai bahasa asing, dan perhatian secara 
individual bagi siswa sebagai waktu remediasi. Rencana pribadi untuk 
keberhasilan pendidikan (PPRE) atau rencana pendidikan pribadi (PPS) 
dapat diterapkan apabila tingkat kesulitan sangat parah atau ada dalam 
keadaan cacat. Bagaimanapun, tim pendidikan, terdiri dari orang tua, guru 
dan terapis, bertemu secara berkala dan bekerja secara konsisten demi 
kesejahteraan dan keberhasilan siswa tersebut.

Mengapa tidak ada jurusan sastra di SMA?

LFB menawarkan jurusan S (ilmu pengetahuan) dan ES (ekonomi dan ilmu 
sosial), yang sudah cukup memadai, mengingat jumlah siswa yang ada di 
SMA. Permintaan belum cukup untuk membuka jurusan L (sastra). 

Apa yang dimaksud dengan kelas tingkat ganda?

Ini adalah kelas dengan dua kelompok siswa yang berada di tingkat yang 
berbeda (mislanya kelas 1 dan 2 TK, kelas 1 dan 2 SD). Sistem ini dipakai di 
semua sekolah di Perancis dan di luar negeri dan tidak menimbulkan masalah 
baik untuk siswa atau untuk tim. Jumlah murid dalam satu kelas biasanya 
sedikit dan kelas diatur supaya sesuai untuk bekerja dalam kelompok kecil. 
LFB memiliki 1 atau 2 kelas tingkat ganda agar dapat menerima semua siswa 
yang mendafatar, dan untuk menempati mereka dalam kelompok yang 
homogen.
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Apakah mungkin untuk anak saya untuk mengikuti kelas selama satu
hari, atau lebih, sebelum melakukan registrasi?

Tidak, hal pertama adalah masalah asuransi, dan yang paling penting, kelas
merupakan kelompok siswa yang berbagi dan mengalami banyak hal bersama,
dan hubungan dan interaksi dibangun antara mereka. Kelas bukan layanan
penitipan anak, tidak diperbolehkan untuk ikut hanya sehari, karena tidak
berguna dalam persiapan anaknya, dan tidak ada masa percobaan yang
mungkin sebelum tahap registrasi. Sebaliknya, tur keliling sekolah dengan
calon siswa adalah hal yang sangat baik dan dapat dilakukan dengan membuat
janji, untuk keluarga yang meminta hal ini.

Apakah mungkin untuk masuk universitas berbahasa Inggris jika memiliki
BAC?

Tingkat ijazah BAC Perancis sangat tinggi, lebih tinggi dari baccalaureate
internasional (IB) dan memungkinkan siswa kami untuk masuk universitas
berbahasa Inggris, selama mereka pemegang sertifikat bahasa Inggris seperti
TOEFL (Test of English as a foreign language) atau Cambridge IGCSE
(International General certificate of secondary education). Persiapan untuk
ujian dari sertifikat tersebut dapat dilakukan di LFB untuk siswa yang berminat.
Banyak universitas berbahasa Inggris mencari mahasiswa yang telah
mendapat predikat kelulusan dengan pujian untuk BAC Perancis, suatu hal
yang meyakinkan.

Dapatkah anak saya meninggalkan sekolah sebelum jam pulang sekolah,
bisakah dia cuti karena alasan khusus?

Sekolah tidak wajib untuk anak di bawah usia 6 tahun, maka ada toleransi
untuk murid TK. Mulai dari kelas 1 SD, pulang lebih awal atau ketidakhadiran di
luar periode liburan yang ditentukan pada umumnya berdampak buruk dan
sangat tidak dianjurkan. Harap diperhatikan juga bahwa pemberian beasiswa
dari pemerintah Perancis tunduk pada kehadiran di sekolah yang baik.

Bisakah sekolah memberi pekerjaan untuk anak saya yang akan cuti di
luar liburan sekolah karena alasan pribadi?

Pekerjaan yang diberikan di kelas sesuai dengan urutan dalam sebuah
perkembangan. Memutuskan latihan dari pelajaran tidak punya arti bagi siswa.
Jika anak Anda harus cuti karena keadaan luar biasa, guru dapat memberikan
topik yang akan dipelajari.

Bisakah sekolah memberi saya buku rapor anak-anak saya lebih awal dari
jadwal?

Penilaian sesuai dengan saat tertentu yang ditargetkan secara bertahap dalam
proses belajar. Inilah sebabnya rapor diberikan kepada keluarga pada akhir
periode, ketika seluruh proses selesai. Jika keluarga harus meninggalkan
sekolah sebelum akhir caturwulan ketika buku rapor diberikan, rapor akan
dikirim di kemudian hari.
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Dapatkah anak saya, yang lahir di bulan awal tahun, mendaftar untuk
kelas di mana kelompok usianya lebih tua?

Tidak. Hal ini bertentangan dengan peraturan sekolah Perancis. Anak-
anak didaftar dalam kelompok usia mereka, dan jika melalui pengamatan
dekat dan evaluasi secara umum dari siswa dalam kelas, guru yang
bertugas percaya bahwa anak tidak dalam kelompok yang tepat, dalam
rapat guru, atau kelas, kasusnya akan ditinjau kembali dan dapat
diputuskan untuk mempersingkat siklus belajar anak, dan memindah
kelas. Hal ini cukup langka dan biasanya dilakukan di akhir siklus.
Perpanjangan siklus juga dapat dilakukan, dalam kasus khusus, dan
keputusan diambil dengan cara yang sama, jika anak dapat merasa
manfaat karena diberi waktu sedikit lebih banyak untuk berkembang
dalam keadaan yang baik.

Anak saya dulu di sistem sekolah yang berbeda dari sistem Perancis,
haruskah dia mengikut tes masuk?

Tidak ada tes masuk untuk TK dan kelas 1 SD, mulai dari kelas 2 SD ke
aatas anak-anak dari sistem lain diuji sebelum masuk. Anak-anak yang
tidak berbicara Perancis akan belajar, setelah mereka bergabung, secara
bertahap dalam kelompok mereka, melalui interaksi, situasi komunikasi,
dan mereka akan didukung melalui langkah-langkah khusus (bantuan
pribadi, pelajaran bahasa Perancis untuk sekolah berbahasa Perancis –
FLSCO).

Dapatkah saya mengajar anak saya untuk membaca di rumah?

Sebaiknya hal ini tidak dilakukan. Ini memang tugas guru profesional dan
sekolah! Mengapa tidak membiarkan anak berkembang sesuai
kecepatnnya sendiri, dalam kelompok, dan berbagi penemuan besar ini
dengan kelasnya dan teman-teman sekelasnya? Orang tua tidak semua
memiliki keterampilan yang diperlukan dan tidak selalu dalam posisi yang
baik untuk mengajarkan anak-anak mereka untuk membaca, dan kadang-
kadang bisa menjadi masalah, terutama jika anak tidak belajar dasar-
dasarnya, yang diajarkan secara bertahap di TK.

Mengapa sekolah begitu mahal sedangkan di Perancis sekolahnya
gratis?

Sekolah tidak gratis di Perancis, biayanya lebih tinggi dibanding lembaga
Perancis di seluruh dunia, dengan biaya yang dibayar secara kolektif
melalui pajak. Biaya sekolah dievaluasi seadil-adilnya untuk memastikan
stabilitas keuangan untuk sekolah sambil menyediakan kondisi belajar
yang sebaik mungkin bagi siswa. Keluarga yang menghadapi kesulitan
keuangan dalam membayar biaya sekolah sebaiknya menghubungi
konsulat agar pemberian beasiswa dipertimbangkan, atau LFB untuk
membahas pembayaran secara bertahap.
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Haruskah anak-anak diberi pekerjaan selama liburan musim panas?

Biasanya, selama liburan anak-anak bisa istirahat. Namun, buku latihan
liburan dari penerbit besar umumnya dibuat cukup bagus dan
menyenangkan dan jika berbicara sedikit mengenai bidang tertentu di mana
siswa perlu meningkatkan kemampuannya, dapat berguna bagi beberapa
siswa yang belum menguasai bahasa Perancis. Para guru akan
memberitahu Anda.

Anak saya sakit, dapatkah dia minta izin untuk tidak mengikuti kelas
renang?

Jika anak Anda sakit, dia sebaiknya tidak masuk sekolah sama sekali. Jika
karena alasan medis yang khusus berkaitan dengan berenang, anak Anda
harus dibebaskan dari kelas ini, hal ini akan dilakukan dengan memberikan
sertifikat medis, karena kelas renang merupakan bagian integral dari
kurikulum olahraga bagi siswa.

Apakah perjalanan dengan sekolah wajib?

Tidak wajib, setiap keluarga dapat memutuskan sendiri apakah anaknya
didaftarkan untuk ini atau tidak, tetapi mengingat bahwa itu adalah sebuah
proyek pedagogis jangka panjang yang melibatkan seluruh kelas, sayang
sekali jika anak Anda tidak ikutserta. Apapun kekhawatiran Anda, mari
membahasnya dengan guru atau kepala sekolah, pada umumnya kami
akan menemukan solusi.

Mengapa tidak ada kelas untuk semua kelas?

Berenang diajarkan mengikuti siklus sesuai aturan Pendidikan Nasional
sebagai bagian dari pelajaran pendidikan jasmani di sekolah, yang harus
memberi waktu untuk jenis olahraga lainnya yang termasuk dalam program
nasional. Jadwal kelas renang untuk siswa LFB konsisten dengan petunjuk
ini

Anak saya baru datang dari Perancis, apakah tingkat bahasa
Inggrisnya akan cukup?

Strategi untuk siswa yang datang dengan kemampuan linguistik yang
sangat berbeda, dan diferensiasi dalam kelas bahasa modern
memungkinkan semua orang untuk dengan cepat percaya diri, merasa
nyaman di kelas, dan maju dengan sangat cepat. Proyek multibahasa dan
metode pembelajaran yang aktif, hidup dan memotivasi, akan membantu
untuk mencapai dengan cepat tingkat yang diharapkan.

Bagaimana sekolah membayangkan pengembangan pengajaran
bahasa negara tuan rumah di LFB?

Dalam jangka pendek, rencana ini adalah untuk meningkatkan pengajaran
bahasa Indonesia di EIFB mengikuti rencana multi-tahun dan pedagogi
mengajar mata pelajaran dengan mengintegrasi bahasa asing (sistem
EMILE).
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Mengapa dokumen administrasi tidak diterjemahkan semua ke
dalam bahasa Inggris/Indonesia?

Sangat sulit untuk menerjemahkan semua dokumen. Beberapa
dokumen tersedia dalam dua atau tiga bahasa, terutama formulir
registrasi dan informasi pada situs. Tentu saja, komunikasi lisan atau
tertulis dengan guru melalui buku pesan, atau wawancara, bisa
dilakukan dalam bahasa Inggris, jika perlu.

Apa yang dilakukan sekolah jika terjadi pediculosis?

Layanan kesehatan memeriksa kepala anak-anak, mengidentifikasi
siswa yang memiliki kutu, menginformasikan keluarga anak sehingga
pengobatan dilakukan di rumah, dan orang tua siswa di kelas
dianjurkan untuk melakukan pengobatan pencegahan.

Mengapa tidak ada kantin di sekolah?

Ini masalah ruang. Kami tidak memiliki ruang maupun struktur untuk
dapur. Ruangan luar sebagai tempat makan yang diawasi tersedia
bagi siswa untuk makan makanan mereka sendiri.

Jajan apa yang harus saya berikan ke anak saya?

Buah-buahan dianjurkan sebagai jajan pagi, karena segar, sehat dan
memberi hidrasi, sedangkan kadar gulanya memberikan energi untuk
sisa kelas pagi. Selain itu, buah akan tetap baik, walaupun di luar
ruangan.

Mengapa penggunaan telepon genggam oleh siswa dilarang di
halaman LFB?

Untuk menjaga suasana kelas yang tepat untuk belajar, mencegah
kebisingan, hilangnya perhatian, kecurangan dan, lebih jarang,
pelecehan.

Mengapa kami tidak dapat memilih kelas atau guru untuk anak
kami?

Ini adalah hak tim pengajar yang menempatkan siswa di kelas dengan
cara yang terbaik, berdasarkan kriteria tertentu dan untuk kepentingan
semua.

Apa yang dicakup asuransi sekolah?

Ini adalah asuransi tanggung jawab sipil dan asuransi kesehatan,
pelengkap asuransi kesehatan keluarga sendiri, yang mencakup
sebagian dari biaya medis yang terkait dengan kecelakaan yang
terjadi dalam konteks kegiatan sekolah dan ekstrakurikuler.
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Rencana sekolah

Orientasi

Informasi waktu kembali ke sekolah

Jadwal

Kalender sekolah

Layanan kesehatan – Informasi kesehatan

Kehidupan di sekolah

Peraturan sekolah

Gepi : buku catatan PR online

Perpustakaan: BDC - CDI

OPEX : kegiatan ekstrakurikuler

Informasi tentang BSSA

Musik

Daftar alat tulis sekolah

Tersedia di situs sekolah

Blog kelas

Berita dari LFB

Acara makan

Registrasi, tarif, pembayaran

Notulen rapat manajemen dan dewan

Perekrutan

Tautan ke mitra kami

Tur dengan pemandu

Kontak
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