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                                                            ACADEMIC UPDATES MEMO 
12 April 2022                                                                                                               Ref: 2022/125 

Dear Parents, 
 
Ramadan Kareem! 
 
As we reflect on our progress in student achievement 
in the second term, we deemed it wise to strengthen it 
further in this term throughout new practices in our 5E 
instructional model. The new practices are as the 
following:  
  
1. Pretest and Posttest Mastery Test (Digital). 

The pretest will assess the students’ pre-
knowledge of the lesson and the posttest will 
assess the students’ attainment of the topic or 
lesson learned. Mastery Posttest is also known as 
the LEARNING CHECK. Pretest is non-graded 
while posttest is considered graded. 
 

2. Pretest and Posttest Interest Inventory Test 
(Digital). This test will assess the inclination of the 
student towards a particular subject or a topic 
which supports teachers in monitoring the 
students’ engagement and interest in the lesson. 
This type of tests is non-graded.  

 
3. Reasoning Activities at the end of the lesson 

(Paper-Pencil Assessment). Reasoning tests 
will assess the learning skills such as creativity, 
critical thinking and problem solving. These 
activities are graded as they are a part of the 
students learning portfolios.  

 
4. ‘Pretests’ will be administered at the “engage” part 

of the lesson while the ‘Posttest’ must be given at 
the “evaluate” phase. 

 
5. Posttests will be conducted at end of each lesson 

NOT each week, so students will not have these 
tests weekly.  

 
Also please note the following regarding homework 
and self-paced: 
 

a. Homework is not required but under the 
discretion of the teacher. If the teacher sees it 
fit, it will be given fortnightly. The homework 
can be completed in 30 minutes or less when 
done at home especially in the KG and Junior 
section. However, teachers may assign more 
items to a few students based on their 
individual needs for differentiation purposes 

 األعزاء، األمور أولياء

 

 !رمضان كريم

 

تحصيل الطالب في الفصل الدراسي الثاني، النظر إلى مستوى تقدم  عند  

تطبيق   طريق  عن  التحصيل  هذا  لتقوية  بعناية  بالتفكير  المدرسة  قامت 

الممارسات   الخماسية  أفضل  الدورة  خالل  الدراسيةمن  الفصول   .في 

 الجديدة هي كما يلي:  التعليمية  الممارسات

(. سيقيم االختبار القبلي  اإلتقان )رقمي. االختبار القبلي والبعدي الختبار  1

تحصيل  مدى  البعدي  االختبار  ويقيم  بالدرس  المسبقة  الطالب  معرفة 

أيًضا باسم   Mastery Posttestالطالب للموضوع أو الدرس. يُعرف  

التعلم.   االختبار    فحص  بينما  القبلي لن يحتسب عليه درجات  االختبار 

 البعدي سيتم تقييمه بعالمات.

 

سيقيم هذا االختبار    .القبلي والبعدي )رقمي(  الهتمام اقياس  . اختبار  2

مراقبة  في  المعلمين  لمساعدة  معين  أو موضوع  مادة  نحو  الطالب  ميل 

هذا النوع من االختبارات ليس عليه واهتمامه بالدرس.    البمشاركة الط
 درجات.

 

)تقييم  3 الدرس  نهاية  في  المنطقي  التفكير  اختبار  ستعمل    ورقي(.. 

اختبارات التفكير المنطقي على تقييم مهارات التعلم مثل اإلبداع والتفكير  

سيتم احتساب عالمات على هذه األنشطة ألنها  النقدي وحل المشكالت.  

 .جزء من ملفات إنجاز تعلم الطالب

القبلي  .  4 البعدي في مرحلة    مرحلةفي    يعقداالختبار  التهيئة واالختبار 

 التقييم.  

 

. سيتم إجراء االختبار البعدي في نهاية كل درس وليس كل أسبوع ، مما  5

 لن يخضع الطالب لهذه االختبارات أسبوعياً.  يعني أنه

 

 يرجى األطالع على التالي بخصوص الواجبات واألنشطة الذاتية: 

 
الصفي  إكمال  يجب -1   ليس   المنزلي   الواجب..  فقط  المدرسة   في  الواجب 

المعلم حسب ما يراه    لتقدير   ممكن إعطائه وفقًا  الطالب، لكن من    مطلوبًا

أسبوعين و    كل  إعطاؤه  فيجب  في حال إعطاء الواجب البيتي ،.  مناسبًا

  خاصة   المنزل  أقل في  أو   دقيقة   30  في   يجب أن يتمكن الطالب من حله 

 من   المزيد   تخصيص  للمدرسين  يمكن.  واالبتدائي  األطفال   رياض   لقسم

لمراعاة    الفردية   احتياجاتهم  على  بناءً   الطالب  من  قليل   لعدد  المهام

 تعيين  يمكن.  ذلك  دون   أو   المتوسطين  للطالب   خاصة   مستويات الطالب 

   لضمان المعلم لتقدير وفقًا منزلي كواجب  األمر  بحال لزم األداء مهام

 . بأنفسهم إكمال الطالب للمهام
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especially for above and below average 
students. Performance tasks, if required, can 
be assigned as homework under the discretion 
of the teacher assuring the authenticity 
completed by the students themselves.  
 

b. If homework is given, the homework turn is in 
the schedule below. Subjects that are only 
once or twice a week may select any day of the 
week to turn in their student’s homework. 
 

Monday English 

Tuesday Arabic 

Wednesday Math 

Thursday Science 

 

c. Self-Paced tasks. Exact Path as Self-paced 

for English and Math will remain the same. For 

other subjects, tasks to be done as Self-paced 

are under the discretion of the teachers to be 

planned according to the requirements of the 

subject syllabus.  

 

During the holy month of Ramadan, HOMEWORK is 

suspended, however, Self-paced arrangements 

remain the same. 

All the above mentioned is applicable for both Face to 

Face and online.  

Thanks in advance for your support. 

 
 
Best regards 
 
Mrs. Jessica Griffin 
Principal / School Director 

  تسليم الوجابات بدقة حسبيجب اتباع    ،  المنزلي   الواجب  إعطاء  تم  إذا -2

سيتم    األسبوع  في  فقط  مرتين  أو  مرة  تدريسها  يتم  التي  للمواد .  أدناه  الجدول

 . المنزلية الطالب  واجبات لتسليم األسبوع أيام من يوم  أي تحديد

 اللغة االنجليزية  االثنين 

 اللغة العربية  الثالثاء 

 الرياضيات األربعاء 

 العلوم الخميس 

 

 

الدقيق كنشاط   الذاتية.األنشطة   -3 المسار  ترتيبات مهام واجبات 

للمواد  هي.  كما  ستبقى  والرياضيات  االنجليزية  للغة  ذاتي 

المعلم  يراه  ما  حسب  الذاتية  األنشطة  تحديد  سيتم    األخرى, 

 مناسبًا وحسب متطلبات كل مادة. 

 
أن  المنزلية  الواجبات  تعليق  سيتم  ،   المبارك  رمضان   شهر   خالل    تبقى  على 

 . هي  األنشطة الذاتية كما ترتيبات

 

 سيتم تطبيق كل ما تم ذكره سابًقا لطلبة التعلم الوجاهي وعن بعد.   

 

 نشكركم على حسن تعاونكم معنا! 

 

 التحيات  أطيب مع

 

 جريفين  جيسيكا السيدة

 المدرسة مديرة

 


