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Прошу!
Наша висококваліфікована команда співробітників працює,щоб зробити нашу школу
дружнім, турботливим місцем. Ми глибоко віддані високим стандартам освіти поряд
з інклюзивним підходом. Нам пощастило працювати в самому серці процвітаючої
та різноманітної спільноти з багатьма культурами та мовами. Ми працюємо разом,
щоб гарантувати, що всі наші діти досягають найкращого, як академічно, так і
соціально.

Ми пишаємося нашими:
•
•
•
•
•
•
•

Тверде прагнення до підвищення досягнень і забезпечення того, щоб всі діти
досягли свого повного потенціалу
Творча, інклюзивна навчальна програма, яка охоплює різноманітність нашої
спільноти
Прагнення до розвитку благополуччя дітей
Захоплені діти, які впевнені в собі і прагнуть вчитися
Відмінна команда доброзичливих, відданих справі і висококваліфікованих
фахівців
Позитивні, підтримуючі батьки та керівний орган
Безпечне і щасливе місце для навчання

Якщо у вас виникли питання або ви хочете поговорити з нами з конкретних питань,
будь ласка, не соромтеся зв'язатися, і ми будемо раді допомогти.

Місіс Джемма Харві
Головний учитель

Формування
нашого
покращення нашого світу

майбутнього,

Наші основні цінності:
Відносини - Наші діти люблять вчитися разом спільно в школі, і у нас є позитивні
відносини з батьками, опікунами та широкою спільнотою.
Повага - наші діти розвивають позитивне ставлення до себе, оточуючих і свого
оточення.
Стійкість - Наші діти схвильовані і мотивовані новими викликами і впевнені, що
адаптуються до мінливого світу.
Рефлексивний - Наші діти мають високі прагнення до навчання і себе. Їм
рекомендується думати, розмірковувати і ставити складні цілі, щоб повністю
реалізувати свій потенціал.
Винахідливість - Наші діти розвивають навички дослідження, вирішення проблем
і творчості, щоб стати заповзятливими учнями.
Відповідальні - Наші діти цінують необхідність бути турботливими, надійними і
надійними громадянами, здатними зробити відповідальний вибір
Ми досягаємо їх за допомогою:
• Широка, збалансована і змістовна навчальна програма
•

Святкування нашої різноманітності, вірувань і культур

•

Розвиток зв'язків з нашою спільнотою та широким світом

•

Забезпечення збагачуючої програми позакласних заходів та незабутніх вражень

•

Позитивні партнерські відносини домашньої школи

•

Щасливе, безпечне та стимулююче навчальне середовище

•

Висока якість навчання та навчання з урахуванням потреб та сильних сторін кожної
дитини

•

Активне навчання дітей про те, як убезпечити себе в школі, поза школою та в
Інтернеті

•

Надання можливостей для вивчення здорового способу життя та благополуччя

•

Розвиток духовної, моральної, соціальної та культурної свідомості дітей

•

Забезпечення професійного розвитку всіх співробітників, щоб допомогти нам бути
кращими ми можемо бути

Структура класу
В даний час школа організована в сім класів і два неповний робочий день ясла
класів.
Ранні роки

Ключовий етап 1
(Немовлята)

Ключовий етап 2
(Юніори)

Дитяча кімната (основа
етап 1)

Рік 1
Рік 2

Рік 3
Рік 4
Рік 5
Рік 6

Прийом (етап фундаменту
2)

Дитяча кімната (етап фундаменту 1)
Між розплідником (FS1) і класом прийому (FS2) є тісні зв'язки. Ми пропонуємо місця
неповного робочого дня в дитячій кімнаті - ранкові або післяобідні заняття і
просимо, щоб ваша дитина відвідувала принаймні 4 сеанси щотижня. Якщо ви
маєте право на надання 30 годин, у нас є кілька місць на повний робочий день.
Просто зателефонуйте в шкільний офіс для отримання додаткової інформації.

Наша команда співробітників
Місіс Джемма Харві — головний вчитель
Г-н Марк Найт & місіс Клер Шоу - заступник головного вчителя
Антонія Хопкінс – керівник шкільного офісу
Пані Деніз Де Марко — клерикальна помічниця
Вчителів

Асистенти викладачів

Міс Керолайн Грант — дитяча кімната
Міс Кім Уеллс - викладач FS2 і старший
керівник
Місіс Кетрін Джонсон
Місіс Бет Кроушоу
Міс Кеті Сміттон
Місіс Хізер Пікетт
Місіс Нікола Вільямсон
Місіс Анна Кларк
Місіс Клер Тірні

Міс Сара Ганн
Місіс Кей Аспінал
Місіс Джулі Роудс
Місіс Івонн Дженкінс
Пан Нестор Мартінес
Міс Клер Браммер
Містер Девід Уолля
Місіс Міхаела Лоу
Міс Марі Бакстер

Г-н Наталі Баяррі - викладач вищого рівня і PPA покриття вчителя

Місіс Ліза Bussey - SENCo
Містер Джек Харді - керівник будівництваMr
доглядача

Стів Редман - помічник

Обідня наглядова команда

Прибиральна команда

Місіс Джулі Пітерс
Місіс Евелін Едвардс
Міс Марі Бакстер
Місіс Пет Ватсон
Пані Бет Грін
Місіс Надя Бі
Місіс Фатема Абдалла
Місіс Крісті Янг
Місіс Джулі Райт

Місіс Джулі Пітерс
Місіс Керол Хьорст

Керівна рада
Том Бассіндейл — батько-губернатор
(Голова губернаторів)
Еміліо Баяррі — батьківський губернатор
Кріс Кнаптон — губернатор громади
Джулі Петті — губернатор громади
Річард Б. Аррет-Малий — батько-губернатор
Марк Найт — губернатор штату
Джемма Харві — головний вчитель

Шкільний день
Розплідник
8.30 – 11.30
12.30 – 15.30

Ранкова сесія
Післяобідній сеанс

Головна школа
8.40 ранку
8:50 ранку
Змінної
З 12:00 до 13:00
Змінної
3:20 вечора
3:30 вечора

Шкільні ворота відкриті
Школа починається
Ранкова перерва
Ланч
Післяобідня перерва
закінчення школи - Фонд Етап 2 & Ключовий етап 1
Закінчення школи - Ключовий етап 2

Шкільна форма
Наші діти виглядають розумними і пишаються своєю зовнішністю. Наша форма
складається з:
• Звичайна біла або темно-зелена сорочка, кофточка або сорочка поло
• Темно-зелений світшот, джемпер або кардиган
• Темно-сірі або чорні штани, шорти або спідниця
• Розумне, безпечне взуття, придатне для погоди
• Ніяких ювелірних виробів, крім невеликих вушних шпильок і годинників
• Додаткова літня форма - зелено-біла сукня gingham
Нашим єдиним постачальником є логотип Leisuire носити:
http://logoleisurewear.com

PE Kit
• Біла футболка
• Чорні шорти і спортивні костюми днища / легінси
• Темно-зелений топ з капюшоном

Наша навчальна програма
На етапі заснування діти дотримуються навчальної програми ранніх років (EYFS).
Ми зосереджуємося на «характеристиці ефективного навчання» через гру,
вивчення, активне навчання, створення та критичне мислення.
Основні сфери навчання
•
•
•

Особистісний, соціальний та емоційний розвиток
Фізичний розвиток
Commun iкатіон і мова

Конкретні сфери навчання
•
•
•
•

Грамотності
Математика
Розуміння світу
Виразне мистецтво та дизайн.

З 1 по 6 рік діти навчаються за національною навчальною програмою. Вашаамбіція
полягає в тому, що наша навчальна програма:
•
•
•
•
•

Сміливий і авантюрний
Складні, сприяючи вирішенню проблем та творчості
Концепція під керівництвом
Гнучкий, що дозволяє дітям брати на себе ініціативу у формі свого навчання.
Актуально, для сьогоднішнього складного і мінливого світу

ключові поняття
Bahati ta hlyboki znannya predmeta na osnovi
poperednʹoho navchannya

Rozvytok novykh i nayavnykh navychok pobudovanyy
cherez prohresyvnu strukturu

ЯК НАМ ЦЬОГО ДОСЯГТИ? Ми називаємо "hows" як "Велика 5":
1. ПИТАННЯ: Збуджує, сприяє і підтримує інтерес дітей.
2. ГАЧОК: надихаюча цікавість і подив; хвилювання і залучення
3. РЕЗУЛЬТАТ: Створення значущої мети для навчання (написання по-справжньому)
4. ТЕКСТ: Використання високоякісних текстів для приведення дітей у нові світи
(культурна столиця)
5. ЗБАГАЧЕННЯ: Створення довготривалого досвіду та спогадів (роблячи навчання
«палицею»)
Крім того, наша навчальна програма буде:
• Чітко навчати важливості доброти, поваги, обміну та турботи про інших
• Не пов'язані традиційними таймтаблінгами
• Цінуйте важливість фізичної підготовки та благополуччя
• Цінуйте важливість рефлексії, психічного та емоційного благополуччя
• Дайте можливість дітям досліджувати та розмірковувати над власними духовними,
моральними, соціальними та культурними (SMSC) переконаннями та досвідом
• Дайте дітям можливість розвивати здатність ефективно спілкуватися та
обговорювати
• Запропонуйте якомога більше можливостей для дітей, щоб вчитися на відкритому
повітрі і цінувати природу
• Оцініть тематичні тижні та події всієї школи
• Дайте можливість взаємодіяти і вчитися у сильної місцевої громади.
• Дозвольте дітям мислити «ширше», а також відкривати і встановлювати корисні
зв'язки і зв'язки між суб'єктами і поняттями.

Любов до читання
Читання є надзвичайно важливим навиком і має високий пріоритет у нашій школі.
Ми хочемо розвивати любов до читання з усіма дітьми, і наша нещодавно оновлена
бібліотека пропонує широкий спектр матеріалів для читання для будь-якого віку. У
нас є кілька волонтерів для читання в школі, які підтримують окремих дітей. У нас є
буклети про підтримку вашої дитини вдома з читанням. Вони доступні на веб-сайті
школи (навчальна допомога для батьків-топ поради для читання).

Спорт
Ми заохочуємо дітей розвивати любов до фізичної активності. Ми підтримуємо їх,
щоб придбати навички та впевненість, щоб займатися спортом на змаганнях,
одночасно сприяючи важливості співпраці та заохочуючи почуття чесної гри.
Ми вчимо:
•
•
•
•
•

Командні ігри (фу-тбол, хокей, тег регбі, високі п'ятірки і т.д.)
Танець/рух
Гімнастика
Освіта на відкритому повітрі (орієнтування і т.д.)
Плавання (4 рік)

Ми пишаємося розвитком зв'язків з тренерами та зовнішніми постачальниками і
пропонуємо цілий ряд спортивних клубів.

Збагачення
Школа визнає цінність відвідування школи
для підтримки навчання, і ми
організовуємо їх разом з пропозицією our
curriculum. Відвідувачі та
експертизапрошуються до школи
протягом усього року, особливо для
надання додаткових можливостей для
драми, музики та танцю.
Родзинкою для дітей Y6 є можливість взяти участь у тижневому житловому візиті в
Торнбридж-Холл в Дербіширі.
Деякі з цих заходів не можуть відбуватися без фінансового внеску батьків. Школа
іноді може допомогти, якщо вам важко знайти фінансові внески. Будь ласка,
говоріть з упевненістю до класного керівника вашої дитини або головного вчителя.
Школа організовує спеціалізоване навчання музиці для тих, хто зацікавлений через
Ridgeway Music. Ріджвей стягує плату за цю тусовку.

Друзі мерсбрук банківської школи (FMBS)
Ця група регулярно зустрічається, щоб підтримати школу та зібрати гроші для
підтримки та покращення досвіду дітей у школі. FMBS організовує безліч казкових
соціальних заходів і завжди прагне, щоб нові члени брали участь. Якщо ви хочете
отримати більше інформації, будь ласка, запитайте співробітників офісу.

Надсилання та рівні можливості
Хоча всі діти мають індивідуальні потреби, які ми вирішуємо за допомогою
диференційованого планування та встановлення цілей, неминуче будуть випадки,
коли деякі діти потребуватимуть спеціалізованої допомоги з деякими областями
навчання, оскільки вони мають додаткові потреби в освіті або інвалідність. Деякі
діти з особливими потребами в навчанні можуть отримати індивідуальну або
невелику групову підтримку. Це може відбуватися в класі або на вулиці. Батьки
завжди будуть проінформовані, якщо це станеться.
Кожен термін ми зустрічаємося з батьками, щоб обговорити потреби, цілі та прогрес
дітей SEND.
У нас є координатор спеціальних освітніх потреб SENCo (Координатор спеціальних
освітніх потреб), який працює два дні на тиждень, який контролює наше положення
SEND.
Ми прагнемо до рівних можливостей для всіх дітей, незалежно від статі, етнічної
приналежності, соціального походження – список можна продовжувати. Ми активно
прагнемо до того, щоб діти піддавалися широкому спектру різноманітності за
допомогою зображень, книг і вмісту куїррикулу.

Поведінка і благополуччя
Наша школа має міцну репутацію турботливої та доброзичливої. Дітям
рекомендується бути уважними до інших, і з самого раннього віку очікується, що
вони будуть надавати максимальну ступінь самодисципліни. Ми використовуємо
похвалу і заохочення, щоб мотивувати, і наші основні цінності проходять через все,
що ми робимо. Вони забезпечують щастя і безпеку всіх наших дітей і спокійну,
цілеспрямовану атмосферу в школі, яка необхідна для хорошого навчання і
навчання.
Ми любимо святкувати навчання і щотижня дитина
буде номінована на «Зірку тижня». Вони отримають
цю нагороду на урочистому зібранні в п'ятницю, де
їх досягнення будуть визнані. Діти також
вибираються в кожному класі на премію «Daily
Dazler».
Ми прагнемо до того, щоб діти не тільки добре
навчалися, але й виховувалися під час їхнього
перебування з нами. Ми вчимо дітей, як піклуватися
про себе розумово та емоційно; Навички, які дуже
потрібні

Збереження
Дуже важливо, щоб всі наші діти були в безпеці в школі і вдома. Таким чином, всі
наші співробітники повністю навчені захисту та захисту дітей. Ми зобов'язані
повідомляти адміністрації про будь-які проблеми, які ми можемо мати.
Призначений захисний свинець: місіс Керолайн Грант
Призначені захисні депутати: місіс Джемма Харві та місіс Клер Шоу
Губернатором, відповідальним за охорону, є Кірстен Джонсон.

Відвідування
Регулярне і пунктуальне відвідування є життєво важливим, якщо ваша дитина хоче
прогресувати в школі. Ми несемо відповідальність за те, щоб забезпечити найкращу освіту,
і ми можемо зробити це тільки в тому випадку, якщо діти відвідують регулярно.
Скрізь, де це можливо, будь ласка, записуйте зустрічі поза навчальним днем. Відпустка,
прийнята протягом терміну, не може бути дозволена, якщо немає виняткових обставин.
Якщо ваша дитина захворіла, будь ласка, повідомте офіс до 9:10 ранку, коли реєстри
закриються.
Ми регулярно відстежуємо індивідуальне відвідування дітей і працюємо разом з
батьками / опікунами, щоб забезпечити хорошу відвідуваність. Якщо є особливі
причини поганої відвідуваності, ми будемо вдячні, якщо ви могли б домовитися про
зустріч з головним учителем, щоб обговорити їх.

Шкільне харчування
Гарячі шкільні вечері готуються на території готелю
провайдером "Тейлор-Шоу". Вони можуть задовольнити
величезний спектр дієтичних вимог і алергії, консультуючись
з вашим педіатром.
Харчування коштує 2 фунти стерлінгів на день для основної
школи та 1,75 фунта стерлінгів для дитячої кімнати. Шкільні
обіди оплачуються заздалегідь за допомогою безкоштовної
системи онлайн-платежів під назвою ParentPay.
Всі діти 2-го етапу фонду та KS1 мають право на універсальне безкоштовне шкільне
харчування, що фінансується урядом.

Учень Преміум
Деякі сім'ї, які отримують податковий кредит на дітей, допомогу шукачам роботи або
підтримку доходів, мають право на фінансування преміум-класу учнів. Ці гроші надходять
в шкільний бюджет і можуть бути витрачені на додатковий персонал і ресурси для того,
щоб жахливо принести користь вашій дитині. Крім того, вони також матимуть право на
безкоштовне шкільне харчування. Ця інформація розглядається в найсуворішій
впевненості.
Якщо ви думаєте, що ваша дитина може мати право на учень Преміум /
безкоштовне шкільне харчування, будь ласка, зберіть форму заявки з шкільного
офісу. Якщо вам потрібна допомога з формою, будь ласка, попросіть, і ми будемо
раді допомогти вам.

Молоко і закуски
Ми заохочуємо здорове харчування, і, таким чином, діти на
FS2 і ключовому етапі 1 надаються шматок фруктів щодня
безкоштовно. Дітям старшого віку рекомендується
приносити фрукти та овочі для перекусів.
Завдяки державним субсидіям шкільне молоко безкоштовне
для всіх дітей молодше п'яти років і просідає приблизно на
15 фунтів стерлінгів на термін для дітей у віці п'яти років і
старше. Якщо вашій дитині 5 років або старше, і хотіли б
молоко, це можна оплатити за допомогою батьківської
оплати за кожен термін.

Зізнань
Вхід в дитячу кімнату - Діти приймаються в наш 26 місце ясла протягом року.
Батьки дітей, які починають 2-й етап (прийом) можуть вибрати, щоб їх дитина
почала повний або неповний робочий день, і дата початку може бути вражена, якщо
це необхідно. Інформацію про прийом в ясла можна отримати в офісі або в
дитячому персоналі. Батьки, які шукають місце для своєї дитини в школі Meersbrook
Bank, запрошуються зв'язатися зі шкільним офісом. Політика прийому meersbrook
Bank School відповідає політиці прийому до місцевої влади.
Вступ до початкової школи - Зверніть увагу, що необхідно заповнити окрему
форму заявки на вступ до початкової школи Meersbrook Bank, навіть якщо ваша
дитина відвідує наш ясла.
Восени перед тим, як ваша дитина повинна почати школу, ви отримаєте лист від
місцевої влади, запрошуючи вас зібрати «Посібник для батьків», який включає в
себе форму заявки, з будь-якого шкільного офісу.
Якщо ви виберете Meersbrook Bank для вашої дитини, більш детальна інформація
буде надана вам до їх початку, включаючи список перевірки готовності до школи
для молодших дітей.
Ми докладаємо всіх зусиль, щоб ваша дитина мала плавний перехід до нашої
школи, будь то їх перша школа або переведення з іншої школи. В даний час все
трохи складніше, ніж зазвичай, але ми все одно будемо намагатися, щоб вони
отримали найкращий старт з нами тут, в Meersbrook Bank.

