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Our Mission 
We aim to provide the highest quality of education possible for students of all abilities. In 
doing so, we will positively encourage each student to achieve academic excellence, enjoy 
creative diversity, develop critical thinking skills and become lifelong learners and 
responsible citizens. 
To achieve this, we will provide a diverse education in a safe, supportive environment that 
promotes self-discipline and motivation. We will provide and maintain a calm, trusting and 
caring atmosphere where teaching and learning are meaningful and developed. We will 
work in partnership with our staff, students, parents and wider community to achieve our 
vision. 

Aims 
At Newton International School West Bay, we use an online system called Tapestry to record 
and store observations and assessments relating to each child. This is a safe and secure 
system that shows children’s developmental progress through the different age bands of 
the EYFS to the Early Learning Goals. 
 
EYFS key themes and commitments  

- A Unique Child 
 - Positive Relationships  
- Enabling Environments 
- Learning and Development 
 
Procedures  

Tapestry allows staff to access the child's Learning Journey from any computer or tablet via 
a personal, password-protected login.  
Staff access allows input of new observations and photos or amendment of existing 
observations and photos. 
During the first term, entries will be made more frequently as staff get to know the children. 
For children new to our school, observations uploaded in the first three weeks will form 
their baseline assessment.  
Observations input into the Tapestry system are randomly monitored by the EYFS 
Coordinator once in the child’s Learning Journey. The Learning Journey is started once the 
child has started at school. 
A child’s Learning Journey is a document recording their learning and development.  

• Tapestry is used to track and record children’s progress. 
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• Each week teachers will select a number of focus children. Though these children will be 
the main focus of observations, other children’s WOW moments may be recorded and 
entered into Tapestry. At the end of the focus week, each child’s focus sheet will be 
entered in their journal and decisions made as to whether the child is ‘on track’ to 
achieve the ELG at the end of Reception (GLD). Using this system will ensure each child is 
assessed approximately every six weeks 

• Teachers must complete observations regularly. Assessment in the Foundation Stage is 
continuous and Tapestry must reflect this 

 
Parents 
Parents have access to and can add to their child’s learning journal via a secure log in. 
Photos and videos uploaded by parents are seen by the class teacher and the Arabic 
teacher. 
If there are any learning outcomes that have been met, as shown in the evidence, these are 
added and the observation is uploaded to the child’s journal. If there are multiple additions 
for the same activity or outcome, observations may be added to the journal with a 
comment or a like. 
Comments are added by the Arabic teachers for any Islamic or Arabic additions and these 
observations are then uploaded to the journal. 
 
Safeguarding 
The Tapestry on-line Learning Journey system is hosted on secure dedicated servers based 
in the UK. Access to information stored on Tapestry can only be gained by a unique user ID 
and password. As part of our commitment to safeguarding our children, all Learning 
Journeys are password protected. 
 
Please also see EYFS Assessment Policy 
 
Last reviewed August 2022 by Ms Dower– EYFS Coordinator 
Next review due August 2023 
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ي اللروضه والتمهيدي  23-2022سياسة تطبيق التابستر  

 مهمتنا 
نحن نهدف إىل توفتر أعىل جودة ممكنة من التعليم للطالب من جميع القدرات. من خالل القيام بذلك ، سنشجع 

ز األكاديمي ، واالستمتاع بالتن ي كل طالب عىل تحقيق التمتر التفكتر النقدي ،  وع اإلبداعي ، وتطوير مهارات بشكل إيجاب 
ز  ز مسؤولير ز مدى الحياة ومواطنير  .وأن يصبحوا متعلمير
. سنوفر ونحافظ عىل جو  ز ي والتحفتر

ي بيئة آمنة وداعمة تعزز االنضباط الذابر
لتحقيق ذلك ، سنوفر تعليما متنوعا فز

اكة مع موظفينا وط  ز ومتطورين. سنعمل بالشر البنا وأولياء  هادئ وثقة ورعاية حيث يكون التدريس والتعلم هادفير
 .األمور والمجتمع األوسع لتحقيق رؤيتنا

 نهدف ال 
 
نت يسم ي ، نستخدم نظاما عت  اإلنتر ي الخليج الغرب 

ي مدرسة نيوتن الدولية فز
لتسجيل وتخزين   Tapestry فز

ئات المالحظات والتقييمات المتعلقة بكل طفل. هذا نظام آمن ومضمون يظهر التقدم التنموي لألطفال من خالل الف
 .العمرية المختلفة ألهداف التعلم المبكر
امات الرئيسية ل  ز   المواضيع وااللت 

 كل طفل هو فريد من نوعه -
  بناء عالقات ايجابيه - 
 تمكن الطفل ببيئته المحيطه  -
 التعلم والتطوير  -
 
 

  االجراءات
ز بالوصول إ عت  تسجيل دخول شخصي محمي  الطفل من أي جهاز كمبيوتر أو جهاز لوحي  ى عمليسمح للموظفير

  بكلمة مرور. 
ز بإدخال مالحظات وصور جديدة أو تعديل المالحظات والصور الموجودة   يسمح وصول الموظفير
خالل الفصل الدراسي األول ، سيتم إجراء اإلدخاالت بشكل متكرر حيث يتعرف الموظفون عىل األطفال. بالنسبة 

ي مدرستنا ، ستشكل المالح
. لألطفال الجدد فز ي األسابيع الثالثة األوىل تقييمهم األساسي

ي تم تحميلها فز
ظات التر   

ي نظام
ي من قبل منسق  Tapestry تتم مراقبة مدخالت المالحظات فز

ي رحلة   التعليم المبكر بشكل عشواب 
مرة واحدة فز

ي المدرسة
 .تعلم الطفل. تبدأ رحلة التعلم بمجرد أن يبدأ الطفل فز

ل تعلمه وتطوره. رحلة تعلم الطفل هي وثيقة تسج   

  يستخدم هذا التطبيق لتتبع وتسجيل تقدم االطفال •
 

سيختار المعلمون كل أسبوع عددا من األطفال الذين يركزون عليها. عىل الرغم من أن هؤالء األطفال سيكونون  •
ي  المحور الرئيسي للمالحظات ، إال أنه يمكن تسجيل لحظات نجاح باهر لألطفال اآلخرين 

ي التطبيق فز
وإدخالها فز

ي دفتر يومياته واتخاذ القرارات بشأن ما إذا كان الطفل 
ز الخاصة بكل طفل فز كتر

نهاية أالسبوع ، سيتم إدخال ورقة التر
ي نهاية  سيضمن استخدام هذا النظام تقييم كل طفل كل ستة أسابيع تقريبا

 "عىل المسار الصحيح" لتحقيق فز
 

ز إكمال  • ي المرحلة التأسيسية مستمر ويجب أن يعكس النسيج  يجب عىل المعلمير
المالحظات بانتظام. التقييم فز

 ذلك
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 االهال  
 
 .يمكن للوالدين الوصول إىل دفتر يوميات تعلم أطفالهم ويمكنهم اإلضافة إليها عت  تسجيل دخول آمن 

ي تم تحميلها من قبل أولياء األمور من قبل
معلم الفصل ومعلم اللغة العربية يتم مشاهدة الصور ومقاطع الفيديو التر . 

ي األدلة ، تتم إضافتها ويتم تحميل المالحظة إىل مجلة  
إذا كانت هناك أي نتائج تعليمية تم الوفاء بها ، كما هو موضح فز

الطفل. إذا كانت هناك إضافات متعددة لنفس النشاط أو النتيجة ، فيمكن إضافة مالحظات إىل المجلة مع تعليق أو ما 
 .شابه
يتم إضافة التعليقات من قبل معلمي اللغة العربية ألي إضافات إسالمية أو عربية ثم يتم تحميل هذه المالحظات إىل 
 .المجلة
 
 الحمايه
ي المملكة المتحدة. ال يمكن الوصول إىل  Learning Journey يتم استضافة نظام

عىل خوادم مخصصة آمنة مقرها فز
امنا بحماية إ Tapestry المعلومات المخزنة عىل ز ال من خالل معرف مستخدم وكلمة مرور فريدين. كجزء من التر
 .أطفالنا، فإن جميع رحالت التعلم محمية بكلمة مرور
  يرجى أيضا االطالع عىل سياسة تقييم
Last reviewed August 2022 by Ms Dower– EYFS Coordinator 
Next review due August 2023 
Translated by Maisa 25 Feb. 
 
 
 
 

 
 

 
 

 


