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V

i er en offentlig skole for begge kjønn med omtrent 800
elever. Skolen er plassert i nydelige Bay of Plenty på Nordøya, cirka
en times kjøretur til byen Tauranga.
Whakatane er flere år kåret til det
mest solfylte stedet på New Zealand.
Stranda Ohope ligger 10 minutter fra
sentrum og er kåret til “New Zealands
most loved beach”.
Whakatane har omtrent 18 000 innbyggere.

V

i tilbyr utdanning på et høyt
nivå til våre 30 internasjonale elever fra hele verden. For
øyeblikket kommer de fleste internasjonale elevene fra Europa og Asia.
Whakatane High School følger Code
of Practice for internasjonale elever.
Elevene bor hos en godkjent vertsfamilie, og vil være en del av familien
gjennom hele oppholdet.
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D

ersom du velger Whakatane High School, får du muligheten til å velge
6 forskjellige fag fra et bredt utvalg: Engelsk, Media, Matematikk (samfunnsfaglig eller realfaglig), Naturfag (Marine studier, Kjemi, Fysikk,
Biologi, Plantebiologi), Geografi, Historie, Bedriftsøkonomi, Økonomi, Kroppsøvning, Friluftsliv, Digital teknologi, Mat og Helse, Tekstil, Sløyd, Mekanisk ingeniør, Produktutvikling, Småbarnspedagogikk, Turisme, Språk, Musikk, Visuelle
kunstfag (Design, Maling, Fotografi) og Drama.

M

arine Studier er et unikt fag, som bare tilbys på at fåtall av skoler i
New Zealand. Dette inkluderer studier av havet, og planter, dyr og
andre skapningene som lever i marine områder. Det er forventet av
elevene å fullføre et PADI dykkersertifikat, siden klassen drar på flere dykke- og
snorkleekspedisjoner, inkludert en reise til Great Barrier Reef i Australia. Et annet fag som vekker interesse blant internasjonale elever, er Outdoor Education
(friluftsliv). Elevene som velger dette faget får muligheten til å dra på mange
sportsekskursjoner som for eksempel rafting, terrengsykling, turer i skog og
mark, padle kajakk, ski og snowboard. Vi har også svært dyktige roere.

E

levene får muligheten til å ta
del i aktiviteter utenom skoletid, som for eksempel sang, instrument, drama eller en lagsport, som
for eksempel hockey, fotball, rugby,
basketball, volleyball, cricket, tennis
og nettball.
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Member of
ODENZ and Education Tauranga

For mer informasjon
kontakt ansvarlig
for internasjonale elever,
Mrs Sue Whale ‚
på sue.whale@staff.whs.co.nz

