
Program Kembang Nusantara

Mari berkenalan!
Kembang Nusantara adalah program terbaru yang dirilis tahun 2020 oleh Sekolah Kembang. Program

ini dikhususkan untuk membangun komunitas Keluarga Belajar di luar wilayah DKI Jakarta. Kembang

Nusantara menyediakan kelas-kelas pendampingan orang tua anak usia dini dengan rentang umur 2

hingga 6 tahun.   

Kembang Nusantara menawarkan fleksibilitas, efisiensi, dan dukungan sebagai  komunitas Keluarga

Kembang  di bidang pengasuhan dan pendidikan anak-anak. Seluruh program dirancang dengan

prinsip anak sebagai semesta belajar. Sehingga, seluruh kegiatan dan materi belajar mendukung

pertumbuhan dan perkembangan anak serta keluarga secara optimal.  

Kelas Ubit

Kelas Ubit adalah kelas untuk anak-anak 

usia 2 - 4.5 tahun.  

Waktu  belajar: 09.30 - 10.30 WIB

Kelas Kapua

Kelas Kapua adalah kelas untuk anak-anak 

usia 4.7 - 6 tahun.

Waktu belajar: 09.30 - 10.30 WIB 

Kelas-kelas Kembang Nusantara diselenggarakan pada hari Selasa dan Kamis melalui Zoom. 

Akses materi belajar dan kelas diberikan melalui surel dan Google Sites. 

Kelas Anak dirancang dengan memperhatikan tolok ukur perkembangan anak secara fisik dan

psikologis. Seluruh materi dirancang dengan tema-tema yang diambil dari buku anak, dan kegiatan

yang diberikan berusaha disesuaikan dengan lingkungan tempat tumbuh anak. Sehingga,

keterampilan yang didapat di kelas dapat diaplikasikan langsung dalam kegiatan sehari-hari.  

Kelas Anak

Kelas Orang Tua

Kelas-kelas orang tua bertujuan mendampingi orang tua untuk membangun keluarga yang berdaya.

Kelas ini dapat berupa sesi konseling pribadi hingga kelas-kelas belajar pengasuhan dan  pendidikan

yang diselenggarakan oleh Sekolah Kembang. Sebagai Keluarga Kembang, Anda bisa mengakses

kelas-kelas internal yang hanya ditujukan Keluarga Kembang.  



*Peserta yang mengambil kelas Kutus selama minimal 3 bulan mendapatkan sertifikat cetak yang

dikirimkan langsung ke rumah.

**Seluruh harga paket termasuk subsidi ongkos kirim sebesar Rp10.000,00

Pendaftaran

Daftar melalui tautan linktr.ee/sekolahkembang lalu pilih Pendaftaran Kembang Nusantara

Isilah formulir dengan lengkap dan benar.

Tunggu balasan via WA dari Sekolah Kembang untuk rincian pembayaran

Lakukan pembayaran dan kirimkan bukti transfer melalui WA yang sama

Nantikan surel konfirmasi dari Guru Kelas untuk mengikuti kelas 

1.

2.

3.

4.

5.

Paket

Buku Saku hasil laporan belajar

Sertifikat elektronik

Tergabung dalam WA group bersama Guru

Rekomendasi kegiatan lanjutan di rumah 

Video belajar mandiri, dan,

Rekomendasi sumber-sumber belajar untuk anak serta orang tua. 

Terdapat 3 pilihan paket yang dapat disesuaikan dengan rutinitas keluarga.

Pendaftaran dan pembayaran paket dapat dilakukan secara bulanan, kuartalan, hingga tahunan. 

Seluruh kelas mendapatkan:

http://linktr.ee/sekolahkembang

