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1. SUNUM 
CK: Hoş geldiniz. Haringey’de öğrenci kayıt sayısında bir düşüş yaşamaktayız. Bu durum, Londra 

genelinde de gözlemleniyor. Resmi olmayan bir danışma süreci yürüttük ve Stamford Hill’in 

geleceği için bir dizi seçenek sunduk. 52 yanıt aldık. Danışma sürecinden elde edilen tüm görüşleri 

Kurul Kabinesine sunduk. Stamford Hill ve yakındaki diğer okullardaki eğitim kalitesi, düşen yeni 

kayıt sayısına karşı okul kapasitesi ihtiyacı ve okulların sürdürülebilirliği gibi birçok etmeni göz 

önünde bulundurmamız gerekti. 

Mevcut durumda, birleştirme seçeneğinin 6 haftalık danışma sürecine girmiş bulunuyoruz. İş birliği 

içerisinde çalışmak için görüşlerinizi almak istiyoruz. Süreç 21 Ekim’de sona erecektir. Önerilerimizi 

içeren raporu Kabineye 12 Kasım tarihli Kabine toplantısında sunacağız. Kabinenin kararı onaylaması 

halinde 20 Kasım’da bir yasal bildiri yayımlayacağız. Bundan sonra, yorum yapmak için son fırsat 

olarak 4 haftalık bir beyan dönemi gelecek. 

Ocak ayında, Kurul Kabinesi birleştirme açısından nihai kararını verecek ve süreç sonuçlandırılacak. 

Birleştirme seçeneğinin tercih edilmesi halinde Stamford Hill’deki tüm öğrencilere Tiverton’da yer 

garantisi sunulacak. Her iki okul tesisinin de çalışmaya devam etmesi durumunda tüm öğrenciler ve 

kardeşlerin güvenliğini sağlamak istiyoruz. Birleştirmenin sağlayacağı faydalar, daha fazla öğrenci 

okul için daha fazla finansman anlamına geleceğinden iyileştirme açısından sürdürülebilir ve uzun 

vadeli bir seçenek olarak öne çıkmaktadır. 2 sınıf alan bir okul, yerel okul kapasitesi için öngörülen 

talebe daha uygun olacaktır. 

Okul, yerel topluluk ile kurduğu kuvvetli bağları koruyacaktır ve bu danışmanlık süreci aracılığıyla 

gelecekte bunu nasıl şekillendirebileceğimiz konusunda görüşlerinizi bekliyoruz. Tiverton, Ofsted 

tarafından İyi bir okul olarak sınıflandırılmıştır ve birleştirmenin öğretmenlerin standartları çok daha 

iyiye taşımasına olanak taşıyacağını düşünüyoruz. 
 

2. SORU VE CEVAP 
Not: Yapılan yorumlar (sorular dışında) eğik yazıyla gösterilmiştir. 

CK hazır bulunan ailelerin ve personelin yorumlarını ve sorularını almıştır. 

S1: Okullar birleştiğinde, Stamford Hill öğrencileri için ayrıca finansman mı alacak yoksa Tiverton’a 

Stamford Hill’deki öğrenciler için ekstra ödeme mi yapılacak? ER: Her öğrenci kendi finansmanını 

sağlayacak ve gerekli olması halinde okul için ek kaynaklar bulabiliriz. 



S2: Stamford Hill’de o kadar az öğrenci kaldı ki ortalıkta okulun her koşulda kapanacağı yönünde 

dedikodular dolaşıyor. 2. Sınıfta olan kimse kaldı mı? CK: Okul karışık yaş gruplarıyla çalışmaktadır. 

Bu durum, çocuğumun eğitiminin kesintiye uğramasına neden oldu. Çocuğum çizgi film izliyordu. 

S3: Yeni okul fazla kalabalık olmayacak mı? Bu durum, buradaki (Tiverton) öğrencileri etkileyecek 

mi? CK: Stamford Hill’in öğrencilerinin Tiverton tesisinde barındırılması için yeterli kapasite mevcut 

ve gerekli olması halinde bazı düzenlemeler de yapılacak. 

CK: Dilerseniz bir adım öne çıkarak sorularınızı bire bir olarak iletebilirsiniz. Katılım sağlayan 

ebeveynler ve bakıcıların anket danışma aşamasını tamamlamasını ister. 

---Toplantı sona erer--- 

Çevrilmiş anket soruları ve SSS’lerin ek nüshaları toplantıya katılan ebeveynlere 

dağıtılacak ve okul resepsiyonuna fazladan nüsha bırakılacaktır. 


