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الفاعلية العامة للمدرسة( :جيد)
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معلومات المدرسة

تاريخ التقييم

من  11صفر  1439هـ

إلى  13صفر  1439هـ

من  01أكتوبر 2102

إلى  2نوفمبر 2102

اسم المدرسة
رقم المدرسة
عنوان المدرسة
رقم الهاتف

معلومات عامة

فلج هزاع ،العين ،اإلمارات العربية
المتحدة
+971 0(3) 781 0444

البريد اإللكتروني

Liwaint.pvt@adec.ac.ae

الموقع اإللكتروني للمدرسة

www.liwaschool.ae

المنهاج الدراسي

المنهاج األمريكي

المراحل الدراسية
الرسوم الدراسية
عدد الحصص التي تمت مشاهدتها
عدد الحصص المشتركة التي تمت مشاهدتها

معلومات
الموظفين

مدرسة ليوا الدولية
163

مرحلة رياض األطفال ،المرحلة
االبتدائية ،المرحلة المتوسطة،
المرحلة الثانوية
 29,300 – 16,200درهم
منخفض – متوسط
143
26

عدد المعلمين

181

نسبة تغيير المعلمين

%13

عدد مساعدي المعلمين

69

نسبة المعلمين إلى الطلبة

مرحلة رياض األطفال 19:1
المراحل األخرى 14:1

العدد اإلجمالي للطلبة
نسبة الطلبة اإلماراتيين

2570
89%
 .1أردنيون %2
 .2مصريون %2

الجنسيات األعلى نسبة في المدرسة

معلومات الطلبة

 .3عمانيون %2
نسبة الطلبة ذوي الهمم
نسبة الطلبة في كل مرحلة
الجنس

%1
رياض األطفال%16 :

المتوسطة%28 :

االبتدائية%42 :

الثانوية%13 :

ذكور وإناث
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أداء المدرسة

معيار األداء :0

معيار األداء :7

جودة إنجازات الطلبة

جودة التطور الشخصي
واالجتماعي ومهارات االبتكار

جيد

جيد جدا

معيار األداء :3

معيار األداء :4

جودة عمليات التدريس والتقييم

جودة المنهاج التعليمي

جيد

جيد جدا

معيار األداء :5

معيار األداء :6

جودة حماية الطلبة ورعايتهم
وتقديم اإلرشاد والدعم لهم

جودة قيادة المدرسة وإدارتها

جيد جدا

جيد
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تقييم األداء العام للمدرسة














األداء العام للمدرسة جيد .يلتحق جميع الطلبة بالمدرسة وهم يتحدثون اللغة اإلنجليزية كلغة
ثانية ولكن مهاراتهم اللغوية دون المتوسط ،ومعظمهم من المجتمع اإلماراتي المحلي .تم
تعزيز فريق القيادة العليا بتعيينات جديدة منذ عملية التقييم األخيرة.
مستوى اإلنجاز جيد بوجه عام ،ويحرز األطفال في مرحلة رياض األطفال تقدما سريعا ولكن
هذا التقدم يتباطأ في المرحلة االبتدائية العليا والمرحلة المتوسطة الدنيا ،وخاصة بالنسبة
للذكور ،ويتسارع هذا التقدم في المرحلة الثانوية بحيث يحصل طلبة الصف الثاني عشر على
المؤهالت الالزمة لدخول الجامعة.
مستوى التطور الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة جيد جدا .تتمتع الغالبية الكبيرة من الطلبة
بمواقف مسؤولة تجاه التعلم .مستوى الحضور جيد جدا بشكل عام ،حيث يصل معظم الطلبة
إلى المدرسة في الوقت المحدد .يظهر الطلبة تقديرا قويا للقيم اإلسالمية وثقافة وتراث دولة
اإلمارات العربية المتحدة ،ويتعاونون بشكل مناسب ،غير أن مهارات التفكير الناقد وحل
المشكالت لديهم أقل تطورا.
مستوى التدريس جيد عموما ،حيث يخطط معظم المعلمين الحصص الدراسية إلشراك الطلبة
وتحفيزهم ،ويتمتع معظمهم بمعرفة جيدة بالمادة الدراسية ويدرسون الصوتيات في مرحلة
رياض األطفال بمستوى جيد جدا ،غير أن الحصص الدراسية ال تشرك دائما الذكور في
المرحلتين االبتدائية العليا والمتوسطة الدنيا .بدأت الغالبية الكبيرة من المعلمين في استخدام
معلومات التقييم لتخطيط الحصص الدراسية.
مستوى المنهاج الدراسي جيد جدا ،وهو معتمد ومترابط ومخطط بشكل مناسب .توفر
األنشطة اإلضافية فرصا جيدة جدا للطلبة لتطوير مهاراتهم الشخصية واألكاديمية ،كما يتم
تكوين روابط جيدة جدا مع تراث وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
الجودة العامة للحماية والرعاية واإلرشاد والدعم جيدة جدا ،حيث يكون الطلبة بأمان في
المدرسة ،ويتم تحديد الطلبة أصحاب الهمم والطلبة الموهوبين والمتفوقين بوضوح ويتم
دعمهم بشكل مناسب.
مستوى القيادة واإلدارة جيد ،ويوجد تركيز واضح على تحسين التدريس والتعلم ،ويدعم التطوير
المهني الموجه تحسين المدرسة .يقدم مجلس األمناء دعما جيدا جدا ويعمل مع المدرسة
لتنفيذ رؤية لخمس سنوات بحيث يتم مقارنتها معياريا بمؤشرات األداء الخاصة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة .كما أن مستوى اإلدارة اليومية للمدرسة جيد.

Page 5 of 17

التقدم المحرز منذ التقييم السابق ،والقدرة على التحسن
دورة
التقييم
السابقة









جيد

دورة
التقييم
الحالية

جيد

كانت المدرسة جيدة أثناء عملية التقييم األخيرة ،وال تزال جيدة رغم وجود دالئل واضحة على
التحسن ،ومستوى التطور الشخصي لدى الطلبة والمنهاج الدراسي جيد جدا اآلن ،ومع ذلك،
لم يكن للمبادرات بعد تأثير كاف على التدريس والتعلم لدعم إنجاز الطلبة الجيد جدا.
كانت مجاالت التحسين في عملية التقييم األخيرة من األولويات في تخطيط تطوير المدرسة.
تتم متابعة التدريس وتقييمه بشكل مناسب ،كما يتوفر برنامج واضح للتطوير المهني للعاملين،
والذي يعالج احتياجات تطوير المدرسة والتطوير الفردي للمعلمين على حد سواء ،وقد بدأ ظهور
تأثير إيجابي لهذا البرنامج.
إن تتبع تقدم الطلبة مفصل وغني بالمعلومات ،ويتم إجراء مقارنة معيارية مرجعية للبيانات
الخارجية.
أدى إدخال مواد إضافية ،مثل التصميم والتقنية ودراسات األعمال في المرحلة الثانوية ،إلى
توسيع نطاق المنهاج الدراسي.
يتم اآلن تطوير أدوار اإلدارة المتوسطة ،ويعتبر هذا جزء من هيكل المساءلة الواضح الذي يجري
وضعه إلعطاء المزيد من الملكية للعاملين ،وبالتالي ،تتمتع المدرسة بقدرة جيدة على مواصلة
التحسين.
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جوانب القوة الرئيسة ومجاالت التحسين
جوانب القوة الرئيسة
 اإلنجاز العام للطلبة في المرحلة الثانوية.
 تحديد ودعم الطلبة أصحاب الهمم والطلبة الموهوبين والمتفوقين.
 االلتزام القوي بتعزيز القيم اإلسالمية وتراث وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة في جميع
أنحاء المدرسة.
 المساهمة التي يقدمها المنهاج الدراسي المعزز للتطور الشخصي واألكاديمي لدى الطلبة.
 استخدام المدرسة لتقنية المعلومات واالتصاالت لدعم تعلم الطلبة والتقييم الذاتي للمدرسة.
 التزام األمناء ومديرة المدرسة والعاملين بتحسين إنجازات الطلبة من خالل رؤية الخمس أعوام
للمدرسة الطموحة التي يتم مقارنتها معياريا مع مؤشرات األداء الخاصة بدائرة التعليم
والمعرفة.

مجاالت التحسين الرئيسة
 .1ضمان اتساق طرح المعلمين لألسئلة لتطوير مهارات التفكير العليا وحل المشكالت لدى
الطلبة من خالل:
استخدام نشاط التطوير المهني بين األقران لتمكين المعلمين من مشاهدة أفضل
.i
الممارسات.
توفير التطوير المهني في أساليب طرح األسئلة الفعالة التي تمكن المعلمين من
.ii
التخطيط معا لتوفير فرص للطلبة الستخدام هذه المهارات وتطويرها.
ضمان أن مركز تعلم الرياضيات والعلوم في مرحلة رياض األطفال يمكن الطلبة من شرح
.iii
ما توصلوا إليه.
 .2مراجعة عمل ية االنتقال من المرحلة االبتدائية إلى المرحلة المتوسطة لتمكين الطلبة من
تحقيق أفضل تقدم ممكن من خالل:
ضمان أن تدريس الذكور في الصفوف من الرابع إلى السابع يلبي تماما احتياجاتهم
.i
التعلمية.
 .iiإرشاد ودعم الذكور الذين تم تحديدهم على أنهم ذوي أداء ضعيف.
متابعة وتقييم نجاح المبادرات لتحسين أداء الطلبة في المرحلتين االبتدائية العليا
.iii
والمتوسطة الدنيا.
تحسين مهارات األعداد األساسية لدى الطلبة في المرحلة االبتدائية العليا.
.iv
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دعم القراءة







مكتبات المدرسة مزودة بشكل مناسب بمجموعة من الكتب القصصية وغير القصصية باللغتين
العربية واإلنجليزية ،وتعمل حصص المكتبة األسبوعية وأيام الكتاب على تشجيع عادة القراءة
بشكل قوي.
تدعم برامج القراءة المتدرجة الفعالة باللغتين اإلنجليزية والعربية التقدم في القراءة.
يعمل دعم القراءة للطلبة الذين يدرسون اللغة اإلنجليزية كلغة ثانية والطلبة أصحاب الهمم
على تعزيز مهارات القراءة والكتابة باللغتين العربية واإلنجليزية.
يستمتع الطلبة بالقراءة ألجل المتعة في مناطق مريحة حول المدرسة.
قراءة الطلبة للبحث في اللغتين اإلنجليزية والعربية يدفعهم الستخدام مصادر التقنية في
المدرسة.
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معيار األداء  :0جودة إنجازات الطلبة
رياض
األطفال

االبتدائي

المتوسط

الثانوي

التحصيل

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

جيد

التقدم

جيد جدا

جيد

مقبول

جيد

التحصيل

جيد

مقبول

مقبول

جيد

التقدم

جيد جدا

جيد

جيد

جيد

التحصيل

ال ينطبق

مقبول

مقبول

مقبول

التقدم

ال ينطبق

مقبول

مقبول

مقبول

التحصيل

جيد

جيد

مقبول

التقدم

جيد جدا

جيد

جيد

التحصيل

جيد

جيد

جيد

جيد جدا

التقدم

جيد

جيد جدا

جيد جدا

جيد جدا

التحصيل

مقبول

مقبول

مقبول

جيد

التقدم

مقبول

جيد

جيد

جيد جدا

التحصيل

مقبول

جيد

جيد

جيد

التقدم

مقبول

جيد

جيد

جيد جدا

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد

جيد جدا

مؤشرات أداء الطلبة
التربية
اإلسالمية

اللغة العربية
(كلغة أولى)

اللغة العربية
(كلغة ثانية)

الدراسات االجتماعية

اللغة االنجليزية

الرياضيات

العلوم

المواد األخرى
(فن ،موسيقى،
رياضة)
مهارات التعلم

التحصيل
التقدم

ال ينطبق
ال ينطبق
جيد

ال ينطبق
ال ينطبق
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اإلنجاز العام
 مستوى اإلنجاز جيد بوجه عام .يلتحق األطفال بمرحلة رياض األطفال ومهارات التحصيل
والتعلم لديهم دون المتوقع بالنسبة لفئتهم العمرية ،حيث يحرزون تقدما سريعا خاصة في
التربية اإلسالمية واللغة العربية والدراسات االجتماعية واللغة اإلنجليزية ،وبالرغم من أن
التقدم يتباطأ في المرحلتين االبتدائية العليا والمتوسطة ،إال أنه يتسارع في المرحلة
الثانوية بحيث يكون مستوى إنجاز الطلبة عند مغادرتهم المدرسة جيدا ،ويكون جيد جدا
في اللغة اإلنجليزية.
 يكون أداء طلبة الصف الثاني عشر متميزا في امتحانات وزارة التربية والتعليم في مادتي
اللغة العربية والتربية اإلسالمية ،ويحرز غالبية الطلبة في الدراسات اإلسالمية واللغة
العربية كلغة أولى والدراسات االجتماعية تقدما جيدا بشكل عام ،ويعتبر التقدم مقبوال
بالنسبة لعدد صغير من الطلبة الذين يدرسون اللغة العربية كلغة ثانية.
 مستوى التحصيل ضعيف لدى الغالبية الكبيرة من الطلبة في المرحلتين االبتدائية
والمتوسطة في اختبارات المنهاج األمريكي في مواد اللغة اإلنجليزية والرياضيات والعلوم،
كما أن مستوى التقدم الذي يحرزه معظم الذكور في المرحلة االبتدائية العليا والمرحلة
المتوسطة الدنيا ضعيف بشكل خاص ،ومع ذلك ،فإن مستوى غالبية الطلبة لدى وصولهم
للصف العاشر يكون ضمن المستوى المتوقع ويحرزون تقدما جيدا.
 تستخدم المدرسة نظام تتبع مفصل لمتابعة تقدم الطلبة بمرور الوقت ،حيث يشير هذا
النظام واختبارات المنهاج الدراسي األمريكي إلى أن اإلنجاز آخذ في التحسن ،وتوضح
المعلومات المتعلقة بالطلبة أصحاب الهمم بأنهم يحققون إنجازات مناسبة مثل أقرانهم،
ويكون أداء األقلية الصغيرة من الطلبة غير اإلماراتيين أفضل من الطلبة اإلماراتيين.
المواد
 مستوى إنجاز الطلبة في التربية اإلسالمية جيد بشكل عام ،فتحصيل غالبية األطفال
في مرحلة رياض األطفال يفوق معايير المنهاج الدراسي ،حيث يحرزون تقدما جيدا جدا من
نقطة بدايتهم ،ويحقق غالبية الطلبة في المرحلة االبتدائية إنجازات تفوق معايير المنهاج
الدراسي ،ولكن التدريس غير المتسق في المرحلة المتوسطة يبطئ وتيرة تقدم الطلبة،
إال أنه يتسارع مرة أخرى عندما يصل الطلبة إلى المرحلة الثانوية ،ونتيجة لذلك ،يكون
مستوى اإلنجاز جيد بوجه عام.
 مستوى إنجاز الطلبة في اللغة العربية جيد بشكل عام ،فالطالقة في القراءة والكتابة
تفوق توقعات المنهاج الدراسي خاصة في المرحلة الثانوية ،ويكون مستوى تحصيل الطلبة
في المرحلتين االبتدائية والمتوسطة مقبول ،كما أن تقدم األطفال في مرحلة رياض األطفال
جيد جدا ،ومستوى تقدم الطلبة جيد في جميع المراحل األخرى .مستوى اإلنجاز في
اللغة العربية كلغة ثانية مقبول عموما ،فالطالقة في القراءة والكتابة تتماشى مع
توقعات المنهاج الدراسي ،وتقدم الطلبة مقبول وثابت أثناء انتقالهم خالل المدرسة ،إال أنه
ليس األفضل بسبب التحدي المحدود في الحصص الدراسية.
 مستوى اإلنجاز في الدراسات االجتماعية جيد عموما ،فتحصيل األطفال في مرحلة
رياض األطفال جيد وتقدمهم جيد جدا ،ولدى الطلبة معرفة جيدة بدولة اإلمارات العربية
المتحدة وثقافتها العالمية.
 مستوى تحصيل الطلبة في اللغة اإلنجليزية جيد جدا عموما ،فتحصيل الغالبية جيد في
مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية والمرحلة المتوسطة ،وذلك ألنهم يحققون تقدما
جيدا في الصوتيات في مرحلة رياض األطفال وتقدما جيد جدا في القراءة والكتابة اإلبداعية
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في المرحلة االبتدائية ،ويحقق الطلبة عموما تقدما جيدا جدا في المرحلة المتوسطة،
ويحقق الذكور تقدما أقل قوة مما تحرزه اإلناث .يحقق الطلبة في المرحلة الثانوية تقدما
جيدا جدا ،حيث تؤدي مهاراتهم الممتازة في البحث والتحليل األدبي إلى تحقيق مستوى
تحصيل جيد في المرحلة الثانوية.
 مستوى اإلنجاز في الرياضيات عند مغادرة الطلبة للمدرسة جيد بشكل عام ،ويتم إحراز
تقدم جيد من قبل معظم الطلبة في المرحلة الثانوية ومن قبل اإلناث في المرحلة
المتوسطة ،فالذكور في الصفوف الخامس والسادس والسابع يحققون تقدما أقل بشكل
رئيسي ألن التدريس ال يحفزهم دائما على البقاء منتبهين وتحقيق أفضل ما لديهم .يحقق
غالبية الطلبة في المرحلة االبتدائية تقدما جيدا ،بناء على التحصيل المقبول في مرحلة
رياض األطفال .هناك أقلية من الطلبة الكبار في المرحلة االبتدائية لديهم معرفة غير محكمة
بمهارات األعداد األساسية مثل االستدعاء السريع لجداول الضرب.
 مستوى إنجاز الطلبة في العلوم جيد بشكل عام .يستمتع الطلبة بحصصهم الدراسية
خاصة عندما ُتتاح أمامهم الفرص لتنفيذ األنشطة العملية .يستخدم المعلمون مجموعة
متنوعة من استراتيجيات الغرف الصفية لمساعدة الطلبة على التعلم .يستخدم الطلبة
األكبر سنا التقنية بصورة جيدة جدا للبحث عن المعلومات وإلجراء استقصاءات افتراضية،
ويمكن للطلبة العمل بشكل تعاوني في المهام ولكن ال يحصل جميع أعضاء المجموعة
على فرصة لتطوير مهاراتهم في األنشطة.
 مستوى إنجاز الطلبة في المواد األخرى جيد عموما ،حيث يطور الطلبة مهاراتهم أثناء
انتقالهم في المدرسة في التربية الرياضية وتقنية المعلومات واالتصاالت واللغة الفرنسية،
ويحرز الطلبة تقدما جيدا في تقنية المعلومات واالتصاالت من حيث تطوير ثقتهم في
استخدام برمجيات التطبيقات واألجهزة مثل السيارات الروبوتية .يتم تشجيع مهارات اإلبداع
لدى الطلبة في التربية الفنية والموسيقية واالحتفاء بها داخل المدرسة ومن خالل
األنشطة الالصفية واسعة النطاق .يطور الطلبة في الدراسات اإلعالمية كفاءاتهم في
التحرير والمراجعة في إنتاج صحيفة المدرسة.
مهارات التعلم
 مهارات التعلم لدى الطلبة جيدة عموما ،فهم مستخدمين أكفاء للغاية لتقنية المعلومات
واالتصاالت كما تمت مشاهدته في أنشطة اإلثراء "ساعة الصفر" وفي الحصص الدراسية
في جميع أنحاء المدرسة .إن قدرة الطلبة على العمل بشكل تعاوني جيدة ،ومهارات حل
المشكالت ومهارات التفكير أقل تطورا ألن أسلوب طرح األسئلة الذي يتبعه المعلمون ال
يستكشف دائما فهم الطلبة بشكل كاف ،ويؤدي توسيع نطاق المنهاج الدراسي إلى
توسيع نطاق الفرص المتاحة أمام الطلبة لتطوير مهاراتهم في االبتكار.

مجاالت القوة النسبية:
 تقدم الطلبة في المرحلة الثانوية.
 اإلنجاز العام في اللغة اإلنجليزية.

مجاالت التحسين:
 تقدم الذكور في صفوف المرحلة االبتدائية العليا والمرحلة المتوسطة الدنيا.
 مهارات األعداد األساسية لدى الطلبة في المرحلة االبتدائية العليا.
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معيار األداء  :7جودة التطور الشخصي واالجتماعي ومهارات االبتكار
رياض
األطفال

االبتدائي

المتوسط

الثانوي

مؤشرات أداء جودة التطور الشخصي
واالجتماعي ومهارات االبتكار
التطور الشخصي

جيد جدا

جيد جدا

جيد

جيد جدا

فهم الطلبة لقيم اإلسالم ووعيهم بتقاليد
وثقافة اإلمارات العربية المتحدة وثقافات العالم

جيد جدا

جيد جدا

جيد

جيد جدا

المسؤولية االجتماعية ومهارات االبتكار

جيد جدا

جيد

جيد

جيد














مستوى التقدم الشخصي واالجتماعي لدى الطلبة جيد جدا ،حيث تتمتع الغالبية الكبيرة
من الطلبة بمواقف مسؤولة ،ويعتمدون على أنفسهم ويتصرفون بشكل مناسب عموما
في الحصص الدراسية وطوال اليوم الدراسي .ال يتصرف أقلية من الذكور في المرحلة
المتوسطة بشكل مناسب دائما في الحصص الدراسية وأثناء االنتقال من صف إلى صف.
يسود االحترام العالقات بين العاملين والطلبة ،ولدى الطلبة عموما عالقات ودية مع
بعضهم البعض ،ويوجد عدد قليل من حوادث التنمر ،كما أن الطلبة على بينة بمخاطر
التنمر اإللكتروني.
يظهر غالبية الطلبة فهما جيدا للحياة اآلمنة والصحية ،فهم على دراية بالغذاء الصحي
الذي ينبغي أن يتناولونه.
مستوى حضور الطلبة جيد جدا وتبلغ نسبته  ،%96ويلتزم معظم الطلبة بوقت المدرسة.
لدى الغالبية الكبيرة من الطلبة تقديرا وفهما محكمين للقيم اإلسالمية ،ويظهرون وعيا
جيد جدا بالتراث والثقافة اإلماراتية وفهما عميقا لتقاليد دولة اإلمارات العربية المتحدة،
كما أنهم يتعلمون تقدير الثقافات األخرى.
إن الغالبية الكبيرة من الطلبة على دراية بالمسؤوليات االجتماعية ويتطوعون في اللجان
الطالبية وفي الهالل األحمر.
يعتني الطلبة عموما ببيئتهم المدرسية ،فقد قاموا بزراعة حديقة في المدرسة ويشاركون
في مشاريع إعادة التدوير.كما تظهر الغالبية الكبيرة من الطلبة أخالقيات عمل إيجابية
للغاية.
الغالبية العظمى من طلبة مرحلة رياض األطفال مبتكرين ومؤسسي مشاريع ،حيث أنهم
يستخدمون مهارات اإلستعالم والبحث وتقنيات التعلم بشكل فعال جدا .كما يستخدم
الطلبة األكبر سنا مهارات اإلبتكار وأفكارهم اإلبداعية لتطوير مشاريعهم.

مجاالت القوة النسبية:





تقدير واحترام تراث وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة.
العالقات اإليجابية بين الطلبة والعاملين والتي تساهم في تكوين بيئة تعلم إيجابية.
إشراك المجتمع والتطوع والمساهمة االجتماعية.
أخالقيات العمل اإليجابية واالبتكار والمبادرة وريادة األعمال لدى الطلبة.
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مجاالت التحسين:


الدعم الفعال لجميع الذكور في المرحلة المتوسطة طوال اليوم الدراسي لتعزيز تطورهم
الشخصي.
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معيار األداء  :3جودة عمليات التدريس والتقييم
رياض
األطفال

االبتدائي

المتوسط

الثانوي

مؤشرات أداء جودة عمليات التدريس والتقييم

التدريس ألجل تعلم فعال

جيد

جيد

جيد

جيد

التقييم

جيد

جيد

جيد

جيد












الجودة العامة للتدريس والتقييم جيدة.
يطبق غالبية المعلمين المعرفة بموادهم الدراسية وكيفية تعلم الطلبة بفعالية .يخطط
المعلمون عموما حصصا دراسية جذابة ويتفاعلون بشكل إيجابي مع الطلبة لتحفيزهم
على التعلم ،ويكون تخطيط المعلمين وتفاعلهم في مرحلة رياض األطفال جيد ،وجيد جدا
في المرحلة الثانوية.
يوفر مساعدو الغرف الصفية دعما جيدا في مرحلة رياض األطفال والمرحلة االبتدائية.
يستخدم المعلمون عموما طرح األسئلة لتعزيز التقدم وفهم االختبار ،إال أنهم أقل اتساقا
في دعم مهارات التفكير الناقد وحل المشكالت والتعلم المستقل لدى الطلبة.
تطابق االستراتيجيات المتبعة مع االحتياجات الفردية وقدرات الطلبة .إن المعلمين في
المرحلة المتوسطة ،وال سيما بالنسبة للذكور ،ال يوفرون دائما مستويات مناسبة من
التحدي والدعم.
يتأكد غالبية المعلمين من أن الطلبة ال يرون المواد الدراسية بمعزل عن بعضها البعض
وأنهم يقيمون صالت واضحة بينها.
يتأكد المعلمون عموما من تعلم الطلبة كيفية االختيار ،ووضعوا "قوائم" الواجبات المنزلية
التي يمكن للطلبة من خاللها اختيار كيفية إظهار تعلمهم.
لدى المعلمين مجموعة من االستراتيجيات لتقييم تقدم الطلبة خالل الحصص الدراسية،
وقد بدؤوا في استخدام بيانات التقدم لتخطيط الحصص الدراسية.

مجاالت القوة النسبية:
 خبرة المعلمين في تدريس الصوتيات في مرحلة رياض األطفال.
 تعزيز مهارات التدريس من خالل برنامج التطوير المهني.
 تخطيط الحصص الدراسية التي تتضمن روابط بين مواد المنهاج الدراسي لجعل التعلم أكثر
وضوحا للطلبة.

مجاالت التحسين:
 إدارة الصفوف والتدريس على نحو فعال لضمان تحقيق جميع الطلبة أفضل تقدم ممكن
في المرحلة المتوسطة.
 طرح األسئلة لتعميق فهم الطلبة لتعلمهم.
 عدد المعلمين المشاركين في برنامج التطوير المهني لتحسين التدريس ورفع مستواه
من جيد إلى متميز.
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معيار األداء  :4جودة المنهاج التعليمي
رياض
األطفال

االبتدائي

المتوسط

الثانوي

مؤشرات أداء جودة المنهاج التعليمي

تصميم المنهاج التعليمي وتطبيقه

جيد جدا

جيد جدا

جيد

جيد جدا

مواءمة المنهاج التعليمي

جيد جدا

جيد جدا

جيد

جيد جدا










الجودة العامة للمنهاج الدراسي جيدة جدا .يقدم المنهاج الدراسي تعليما واسع النطاق
ومتوازنا يدعم تعلم الطلبة ويتماشى مع الرؤية الوطنية.
إن المنهاج الدراسي مترابط ويتم تعزيز تنفيذه وتعديله من قبل معلمين يجتمعون ويعملون
معا لضمان مناسبته للغالبية الكبيرة من الطلبة.
األنشطة اإلثرائية "ساعة الصفر" والتربية الوطنية اإلماراتية وحصص التاريخ والجغرافيا
لبلدان خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة وإتاحة الفرصة للطلبة األكبر سنا لدراسة مواد
إضافية يعمل على إثراء خبرات التعلم لدى الطلبة وتقديم دعم جيد جدا لتطورهم
الشخصي واألكاديمي.
إن روابط المنهاج الدراسي بثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة جيدة جدا ،حيث يمكن
المنهاج الدراسي جميع الطلبة من تطوير فهم واسع النطاق للمجتمع.
تنظيم مراكز التعلم في مرحلة رياض األطفال ،وال سيما في مجال الرياضيات والعلوم ،ال
يتمتع بالهيكل الكافي ودعم المعلمين لضمان الحصول على أفضل مخرجات تعلم مناسبة
لألطفال.
يدرس الطلبة التربية األخالقية كمادة مستقلة في الصفوف من األول إلى التاسع ،حيث
يقيمون صالت جيدة بحياتهم الخاصة وبالحياة في دولة اإلمارات العربية المتحدة .لدى
المدرسة لجنة للتربية األخالقية لتعزيز التربية األخالقية ،ويتم اختيار فريق من الطلبة لتعزيز
القيم األخالقية لألسبوع ،ويسر أولياء األمور أن يشاركوا في تقييم التزام أطفالهم بالقيم
األخالقية.

مجاالت القوة النسبية:
 مجموعة متنوعة من األنشطة والمواد الدراسية تدعم التطور الشخصي واألكاديمي لدى
الطلبة.
 التخطيط والتعديل المتسق للمنهاج الدراسي.
 الروابط بين مواد المنهاج الدراسي وثقافة دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مجاالت التحسين:
 مستوى دعم المعلمين في مراكز التعلم في مرحلة رياض األطفال لتوسيع وتطوير فهم
ومهارات ومعرفة األطفال في مادتي الرياضيات والعلوم.
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معيار األداء  :5جودة حماية الطلبة ورعايتهم وتقديم االرشاد والدعم
لهم
مؤشرات أداء جودة حماية الطلبة ورعايتهم
وتقديم االرشاد والدعم لهم

رياض
األطفال

االبتدائي

المتوسط

الثانوي

المحافظة على صحة الطلبة وسالمتهم ،بما في
ذلك إجراءات وترتيبات الحماية"/حماية الطفل"

جيد جدا

جيد جدا

جيد

جيد جدا

رعاية الطلبة وتقديم الدعم لهم

جيد جدا

جيد جدا

جيد

جيد جدا










الجودة العامة للحماية والرعاية واإلرشاد والدعم جيدة جدا .یدرك العاملون والطلبة وأولياء
األمور اإلجراءات والسياسات الفعالة في المدرسة والمتعلقة بصحة الطلبة وسالمتهم
وحماية الطفل .إن التنمر نادر الحدوث وتتخذ المدرسة إجراءات فعالة عند حدوث ذلك.
تطبق أنظمة فعالة لمتابعة الحضور.
تعزيز حياة آمنة وصحية فعال في جميع جوانب الحياة المدرسية ،وهو أقوى في مرحلة
رياض األطفال.
تتبع المدرسة سياسة تعريف مفصلة للطلبة أصحاب الهمم ،ويراقب العاملون ويدعمون
هؤالء الطلبة بشكل مناسب جدا ،ويتم تحديد الطلبة الموهوبين والمتفوقين على وجه
السرعة ويتم دعمهم بشكل مناسب.
توفر المدرسة اإلرشاد والدعم األكاديمي والمهني المستمر في جميع المراحل ،على
الرغم من أن تأثير ذلك غير متسق خصوصا في المرحلة المتوسطة .تدعو المدرسة
الجامعات إلى تزويد الطلبة بمشورة مهنية فعالة جدا ،وتشمل وجهات الطلبة الجامعات
اإلماراتية والدولية.

مجاالت القوة النسبية:
 ترتيبات المدرسة للحفاظ على سالمة الطلبة وحمايتهم.
 إجراءات المدرسة لتحديد الطلبة أصحاب الهمم والطلبة الموهوبين والمتفوقين والدعم
المقدم لهم.

مجاالت التحسين:


متابعة تأثير الدعم واإلرشاد المقدم للذكور في المرحلة المتوسطة.
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معيار األداء  :6جودة قيادة المدرسة وإدارتها
مؤشرات أداء جودة قيادة المدرسة وإدارتها
فعالية القيادة المدرسية

جيد

التقويم الذاتي والتخطيط للتطوير

جيد

عالقات الشراكة مع أولياء األمور والمجتمع

جيد جدا

الحوكمة

جيد جدا

إدارة المدرسة بما في ذلك الكادر والمرافق والمصادر














جيد

إن قيادة وإدارة المدرسة جيدة .عمل فريق القيادة العليا بجد من أجل رفع مستوى
اإلنجاز منذ عملية التقييم السابقة ،ولم يكن إلجراءاتهم بعد أثر كاف لضمان أن تكون
جميع المواد الدراسية والمراحل أفضل باتساق من كونها جيدة.
لدى المدرسة خطة لرؤية خمسة أعوام مرتبطة بمؤشرات أداء إطار عمل دولة اإلمارات
العربية المتحدة ،وقد كان لمجلس األمناء دور فعال في وضع هذا البرنامج وفعاليته
في متابعة عمل المدرسة ودعم تطورها.
عينت المدرسة عام  2116رئيسا للبيانات ،ونتيجة لذلك ،فإنها تقوم اآلن بجمع البيانات
بانتظام عن جميع جوانب عملها ،وهذا من شأنه أن يمكن المدرسة من تحديد جوانب
القوة والضعف لديها بدقة.
إن متابعة التدريس والتعلم جيدة ،حيث تحدد بوضوح الجوانب التي يحتاج التدريس
إلى تحسينها ،ويدعم برنامج تطوير مهني قوي المعلمين الجدد بالنسبة لكل من
المدرسة ومنهاجها الدراسي أو الذين يحتاجون إلى مزيد من التطوير في مهاراتهم
التدريسية.
اإلدارة اليومية للمدرسة جيدة.
يتلقى أولياء األمور تقارير منتظمة تعلمهم عن تقدم أبنائهم كما أنهم يسهمون في
عمل المدرسة.
مصادر التدريس والتعلم جيدة ،وتستفيد المدرسة بشكل كامل من أدوات تقنية
المعلومات واالتصاالت لدعم تعلم الطلبة وتقييم عملها.
تشرك المدرسة الطلبة في التقييمات الدولية وبدأت بإستخدام البيانات لتقييم مدى
توافق تحصيل الطلبة في المدرسة مع المعايير الوطنية والدولية.

مجاالت القوة النسبية:




التزام وعمل مديرة المدرسة وفريقها لتحقيق التحسين.
قيادة مجلس األمناء لتحسين عمل المدرسة.
برنامج التطوير المهني للعاملين.

مجاالت التحسين:


تطوير متابعة إنجاز الطلبة بمقارنة معيارية مرجعية مع المعايير الوطنية والدولية.
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School Information
Inspection
date:

General Information

from 10 Safar 1439h

to 13 Safar 1439h

from 30-Oct-17

to 02-Nov-17

School name

Liwa International Private School

School ID

163

School address

Falaj Hazaa, Al Ain UAE

School telephone

+971 0(3) 781 0444

School official email

Liwaint.pvt@adec.ac.ae

School website

www.liwaschool.ae

School curriculum

American

School phases

KG, primary, middle, high

Fee range and category

16,200 – 29,300 AED
Low - Middle
143

Number of lessons observed

Staff Information

Number of joint lessons
observed

26

Total number of teachers

180

Turnover rate

13%

Number of teaching assistants

69

Teacher- student ratio

KG 1:19 Other phases 1:14

Total number of students

2570

% of Emirati Students

89%

% of Largest nationality groups

1. Jordanian 2%
2. Egyptian 2%
3. Omani 2%
1%

Student Information
% of SEN students
% of students per phase

KG: 16%
Primary: 42%

Gender

Boys and Girls

Middle: 28%
High: 13%
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The Performance of the School

Performance Standard 1
Students’ Achievement

Performance Standard 2
Students’ personal and social
development, and their innovation
skills

Good

Very Good

Performance Standard 3

Performance Standard 4

Teaching and Assessment

Curriculum

Good

Performance Standard 5
The protection, care, guidance
and support of students

Very
Good

Very Good

Performance Standard 6
Leadership and management

Good
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Evaluation of the school’s overall performance














The overall performance of the school is good. All students enter the school
with English as a second language and below average linguistic skills. Most
are from the local Emirati community. Since the last inspection, the senior
leadership team has been strengthened with new appointments.
Achievement is good overall. Children in kindergarten (KG) make rapid
progress but this slows in the upper primary and lower middle phases,
particularly for boys. It accelerates in the upper phase such that grade 12
students gain the necessary qualifications to enter university.
Students’ personal and social development is very good. The large majority
have responsible attitudes towards learning. Attendance is very good overall.
Most students arrive to school on time. Students show a strong appreciation
of Islamic values and the culture and heritage of the UAE. They work well
collaboratively, but their critical thinking and problem solving are less well
developed.
Teaching is good overall. Most teachers plan lessons to engage and motivate
students. Most have good subject knowledge with the teaching of phonics in
the KG being very good. However, lessons do not always engage boys in the
upper primary and lower middle phases. The large majority of teachers are
beginning to use assessment information to plan lessons.
The curriculum is very good. It is accredited, cohesive and well planned.
Additional activities provide very good opportunities for students to develop
their personal and academic skills. Very good links are made with the heritage
and culture of the UAE.
The overall quality of protection, care, guidance and support is very good.
Students are safe in the school. Students with special educational needs
(SEN) and the gifted and talented (G&T) are clearly identified and well
supported.
Leadership and management are good. There is a clear focus on improving
teaching and learning. Targeted professional development supports
improvement. The governing board provides very good support and is
working with the school to implement a five-year vision that is benchmarked
against the UAE performance indicators. The day to day management of the
school is good.
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Progress made since last inspection and capacity to improve

Previous
Round










Good

Current
Round

Good

At the last inspection the school was good. It remains good although there is
clear evidence of improvement. Students’ personal development and the
curriculum are now very good. However, initiatives have not yet had
sufficient impact on teaching and learning to support very good student
achievement.
Areas for improvement at the last inspection have been priorities in the
school’s development planning. Teaching is well monitored and evaluated.
There is a clear programme of professional development for staff, which
addresses both school and individual teacher’s development needs. It is
beginning to have a positive impact.
Tracking of students’ progress is detailed and informative. Benchmarking of
external data is in place.
The introduction of additional subjects, such as design and technology and
business studies in the higher phase has broadened the curriculum offer.
The roles of middle management are now being developed. This is part of a
clear accountability structure being put in place to give greater ownership to
staff. Hence, there is good capacity for the school to continue to improve.
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Key areas of strength and area for improvement

Key areas of strength







The overall achievement of students in the high phase.
Identification and support of students with special educational needs(SEN) and the
gifted and talented(G&T).
A strong commitment to promote Islamic values and the heritage and culture of UAE
throughout the school.
The contribution that the enhanced curriculum makes to students’ personal and
academic development.
The school’s use of information and communication technology(ICT) to support
students’ learning and the school’s own self-evaluation.
The commitment of the governors, the principal and staff to improve students’
achievement through its ambitious five-year vision that is benchmarked against the
ADEK performance indicators.

Key areas for improvement
1.

Ensure consistency of teachers’ questioning to develop students’ higher order
thinking and problem-solving skills by:
i)
using peer to peer professional development activity to enable teachers to
observe best practice
ii)
providing professional development in effective questioning techniques
enabling teachers to plan together to provide opportunities for students to use
and develop these skills
iii) ensuring learning centre work for mathematics and science in KG enables
children to explain what they have found out.

2.

Review the transition process from the primary phase to the middle phase to enable
students to make the best possible progress by:
i)
ensuring teaching for boys in grades 4-7 fully meets their learning needs
ii)
mentoring and supporting boys identified as underperforming
iii) monitoring and evaluating the success of initiatives to improve students’
performance in the upper primary and lower middle phases
iv) improving the basic number skills of students in the upper primary phase.
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Provision for Reading







The school’s libraries are well stocked with a range of English and Arabic
fiction and non-fiction books. Weekly library lessons and book days encourage
a strong reading habit.
Effective graded reading programmes in English and Arabic support
progression in reading.
Reading support for EAL and SEN students promotes their English and Arabic
literacy skills.
Students enjoy reading for pleasure in comfortable areas around the school.
Students read for research in English and Arabic making use of the school’s
technology resources.
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Performance Standard 1: Students’ Achievement
Students’
achievement
Indicators
Islamic
Education

Arabic
(as a First Language)

Arabic
(as additional
Language)

KG

Primary

Middle

High

Attainment

Very Good

Very Good

Very Good

Good

Progress

Very Good

Good

Acceptable

Good

Attainment

Good

Acceptable

Acceptable

Good

Progress

Very Good

Good

Good

Good

Attainment

N/A

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Progress

N/A

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Attainment

Good

Good

Acceptable

N/A

Progress

Very Good

Good

Good

N/A

Attainment

Good

Good

Good

Very Good

Progress

Good

Very Good

Very Good

Very Good

Attainment

Acceptable

Acceptable

Acceptable

Good

Progress

Acceptable

Good

Good

Very Good

Attainment

Acceptable

Good

Good

Good

Progress

Acceptable

Good

Good

Very Good

Attainment

N/A

Good

Good

Good

Progress

N/A

Good

Good

Good

Good

Good

Very Good

Social Studies

English

Mathematics

Science

Other subjects
(Art, Music, PE)

Learning Skills

Good
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Overall achievement
 Achievement is good overall. Children enter kindergarten with attainment and learning
skills below those expected for their age. They make rapid progress particularly in Islamic
Studies, Arabic, Social Studies and English. Although progress slows in the upper primary
and the middle phases it accelerates in the high such that students’ achievement by the
time they leave school is good. It is very good in English.
 In MOE examinations for Arabic and Islamic education Grade 12 students’ performance is
outstanding. In Islamic education, Arabic as a first language and social studies the majority
of students make good progress overall. Progress for the small number of students with
Arabic as a second language is acceptable.
 Attainment for the large majority of students in the primary and middle phases in the
American curriculum tests for English, mathematics and science is weak. The progress of
most boys in the upper primary and lower middle phase is particularly weak. However, by
grade 10 a majority of students are working at the expected level and making good
progress.
 The school use a detailed tracking system to monitor students’ progress over time. This
and the American curriculum tests indicate achievement is improving. Information on SEN
students shows they are achieving as well as their peers. The small minority of non-Emirati
students perform better than the Emirati students.
Subjects
 Students’ achievement in Islamic Education is good overall. In KG, the attainment of the
majority of children is above curriculum standards. They make very good progress from
their starting point. In primary, the majority of students achieve above curriculum
standards, but inconsistent teaching in the middle phase slows the pace of students’
progress. It accelerates again when the students reach the high phase and as a result
achievement is good overall.


Students’ achievement in Arabic is good overall. Fluency in reading and writing is above
curriculum expectations especially in high school. In primary and middle school students'
attainment is acceptable. In KG children’s progress is very good. Students’ progress is
good in all other phases. Achievement in Arabic as a second language is acceptable
overall. Fluency in reading and writing is in line with curriculum expectations. Students'
progress is acceptable and steady as they move through the school. It is not better
because of the limited challenge in lessons.



Students’ achievement in social studies is good overall. In KG, children’s attainment is
good and their progress is very good. Students have a good knowledge of the UAE and its
cosmopolitan culture.
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Students’ achievement in English is very good overall. The attainment of the majority is
good in KG, primary and middle. This is because they make good progress in phonics in KG
and very good progress in reading and creative writing in primary. Overall, students make
very good progress in middle phase. Boys make less strong progress than girls. Students in
high phase make very good progress. Their excellent skills in research and literary analysis
lead to very good attainment in high phase.



Achievement in mathematics by the time students leave the school is good overall. Good
progress is made by most students in the high phase and by girls in the middle phase. Boys
in Grades 5, 6 and 7 make less progress mainly because teaching does not always motivate
them to stay on task and achieve their best. The majority of students in the primary phase
make good progress, building on acceptable attainment in the KG. A minority of older
primary students has an insecure knowledge of basic number skills such as the quick recall
of times tables.



Students’ achievement in science is good overall. Students enjoy their lessons especially
when they have opportunities to carry out practical activities. Teachers use a variety of
classroom strategies to help the students learn. Older students make very good use of
technology to research information and to carry out virtual investigations. Students can
work collaboratively on tasks but not all members of the group get the chance to develop
their skills in the activities.



Students’ achievement in other subjects is good overall. In physical education (PE),
information and communication technology (ICT) and French, students develop their skills
as they move through the school. In ICT students make good progress in developing their
confidence in using application software and hardware such as robotic cars. In art and
music students’ creativity is encouraged and celebrated within the school and wider extracurricular activities. Students in Media Studies develop their competencies in editing and
review in the production of a school newspaper.

Learning skills
 Students learning skills are good overall. They are very competent users of ICT as seen in
the ‘zero hour’ enrichment activities and in lessons throughout the school. Students’
ability to work collaboratively is good. Problem solving and thinking skills are less well
developed because teachers’ questioning does not always explore students’
understanding sufficiently. The widening of the curriculum offer is expanding the
opportunities for students to develop their innovation skills.
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Areas of Relative Strength:



The progress of students in the high phase.
The overall achievement in English.

Areas for Improvement:



The progress of boys in the upper primary and lower middle grades.
The basic number skills of students in the upper primary phase.
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Performance Standard 2: Students’ personal and social development,
and their innovation skills
Students’ personal and social
development, and their innovation skills
Indicators

KG

Primary

Middle

High

Personal development

Very Good

Very Good

Good

Very Good

Understanding of Islamic values and
awareness of Emirati and world cultures

Very Good

Very Good

Good

Very Good

Social responsibility and innovation skills

Very Good

Good

Good

Good














Students’ personal and social development are very good. The large majority of
students have responsible attitudes. They are self-reliant and generally behave
well in lessons and throughout the school day. A minority of boys in the middle
phase do not always behave well in lessons and during rotation from class to
class.
Relationships between staff and students are respectful. Students generally have
friendly relationships with each other and there are few incidents of bullying.
Students are aware of the dangers of cyber bullying.
The majority of students demonstrate a good understanding of safe and healthy
living. They are aware of the healthy food they should eat.
Students’ attendance at 96% is very good. Most are punctual to school.
The large majority of students have a secure appreciation and understanding of
Islamic values. They show a very good awareness of Emirati heritage and culture
and a deep understanding of UAE traditions. They learn to appreciate other
cultures.
The large majority of students are aware of their community responsibilities and
volunteer on student committees and through Red Crescent.
Students generally take care of their school environment. They have planted a
school garden and participate in recycling projects. The large majority of students
show a very positive work ethic.
In KG , the large majority of children are innovative and enterprising. They use enquiry
and research skills, and learning technologies very effectively. Older students use their
innovative skills and creative ideas to develop their own projects.
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Areas of Relative Strength:




Appreciation and respect for the UAE heritage and culture.
Positive relationships between students and staff which contribute to a positive
learning environment.
Community involvement, volunteering and social contribution.



Students’ positive work ethic, innovation, enterprise and entrepreneurship.

Areas for Improvement:


Effective support for all boys in the middle phase throughout the school day to
enhance their personal development.
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Performance Standard 3: Teaching and Assessment
Teaching and Assessment Indicators

KG

Primary

Middle

High

Teaching for effective learning

Good

Good

Good

Good

Assessment

Good

Good

Good

Good














The overall quality of teaching and assessment is good.
The majority of teachers apply knowledge of their subjects and how students
learn effectively. Overall, teachers plan engaging lessons, and interact positively
with students to motivate them to learn. Teachers’ planning and interactions in
KG are good and in the high phase are very good.
In KG and the primary phase classroom assistants provide good support.
Overall, teachers use questioning to promote progress and test understanding.
They are less consistent in supporting students’ critical thinking, problem-solving
and independent learning skills.
Strategies match the individual needs and abilities of the students. Teachers in
the middle phase, particularly for boys, do not always consistently provide
appropriate levels of challenge and support.
The majority of teachers ensure students do not see subjects in isolation and
make clear connections between them.
Overall, teachers ensure that students learn to make choices. They set
homework ‘menus’ from which students can choose how to demonstrate their
learning.
Teachers have a range of strategies to assess student progress during lessons.
They are beginning to use progress data to plan lessons.

Areas of Relative Strength:




Teachers’ expertise in the teaching of phonics in the kindergarten.
The enhancement of teaching skills through a programme of professional
development.
Lesson planning that includes cross curricular links to make learning more
meaningful to students.

Areas for Improvement:


Effective class management and teaching to ensure all students make the best
possible progress in the middle phase.
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Questioning to deepen students’ understanding of their learning.
The number of teachers who participate in the professional development
programme to further improve teaching from good to outstanding.
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Performance Standard 4: Curriculum
Curriculum Indicators

KG

Primary

Middle

High

Curriculum design and implementation

Very Good

Very Good

Good

Very Good

Curriculum adaptation

Very Good

Very Good

Good

Very Good












The overall quality of the curriculum is very good. The curriculum offers a
broad and balanced education that supports student learning and is aligned
to the national vision.
The curriculum is cohesive. Implementation and adaptation is enhanced by
teachers meeting and working together to ensure is suitable for the large
majority of students.
‘Zero hour’ enrichment activities, UAE civics, history and geography lessons of
countries outside the UAE, and the opportunity for older students to take
additional subjects, enrich students’ learning experiences and provide very
good support for their personal and academic development.
Curriculum links to Emirati and UAE culture are very good, the curriculum
enables all students to develop a broad understanding of society.
In KG the organisation of learning centres, particularly for work in
mathematics and science, does not always have sufficient structure and
teacher support to secure the best learning outcome for the children.
Students study Moral Education as a standalone subject in grades 1-9. They
make good links to their own lives and with that of the UAE. The school has a
Moral Education committee to promote moral education. A team of students
is selected to promote the moral values of the week. Parents are pleased to
be involved in assessing their children’s commitments to moral values.

Areas of Relative Strength:


A wide range of activities and subjects support students’ academic and
personal development.
 The consistent planning and adaptation of the curriculum.
 Cross -curricular links to Emirati and UAE culture.
Areas for Improvement:


The level of teacher support in the curriculum learning centres in KG to extend
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children’s developing understanding, skills and knowledge in mathematics
and science.
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Performance Standard 5: The protection, care, guidance and support
of students
The protection, care, guidance and
support of students Indicators

KG

Primary

Middle

High

Health
and
safety,
including
arrangements for child protection/
safeguarding

Very Good

Very Good

Good

Very Good

Care and support

Very Good

Very Good

Good

Very Good









The overall quality of protection, care, guidance and support is very good. Staff,
students and parents are aware of the school’s effective procedures and policies
for students’ health and safety, and child protection. Bullying is rare and the
school takes effective actions if, and when, it occurs.
Effective systems are in place for monitoring attendance.
The promotion of safe and healthy living is effective in all aspects of school life
and is strongest in KG.
The school follows a detailed identification policy for students with special
educational needs. Staff monitor and support these students very well. G&T
students are identified promptly and are well supported.
The school provides ongoing academic and career guidance and support in all
phases, although the impact is inconsistent particularly in the middle phase. The
school invites universities to provide students with very effective career
counselling. Students’ destinations include UAE and international universities.

Areas of Relative Strength:


The school’s arrangements to keep the students safe and protected.



The school’s procedures for the identifications of students with SEN and those
who are G&T and the support provided for them.

Areas for Improvement:


Monitoring the impact of the support and guidance for boys in the middle phase.
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Performance Standard 6: Leadership and management
Leadership and management Indicators
The effectiveness of leadership

Good

Self-evaluation and improvement planning

Good

Partnerships with parents and the community

Very Good

Governance

Very Good

Management, staffing, facilities and resources















Good

Leadership and management of the school are good. Since the last inspection
the senior leadership team has worked hard to raise achievement. Their actions
have not yet had sufficient impact to ensure all subjects and phases are
consistently better than good.
The school has a five-year vision plan linked to the UAE framework performance
indicators. Governors have been instrumental in setting this up and are effective
in monitoring the work of the school and supporting its development.
In 2016 the school appointed a head of data. As a result, it now systematically
collects data on all aspects of its work. This enables the school to identify
accurately its strengths and weaknesses.
Monitoring of teaching and learning is good. It identifies clearly where teaching
needs to improve. A strong professional development programme supports
teachers who are both new to the school and its curriculum or who require
further development of their teaching skills.
The day to day management of the school is good.
Parents receive regular informative reports on their child’s progress and
contribute to the work of the school.
Resources for teaching and learning are good. The school takes full advantage of
information and communication technology tools to support students’ learning
and to evaluate its work.
The school enters students for international assessments and has started to use
the data to evaluate how student attainment in their school matches national
and international standards.
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Areas of Relative Strength:




The commitment and work of the principal and her team to bring about
improvement.
The leadership of the governing board to improve the work of the school.
The professional development programme for staff.

Areas for Improvement:


Further development of the monitoring of students’ achievement against the
benchmarks of national and international standards.
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