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Through Christ, we achieve our Personal Best

Sexta-feira 12 de Março
Caros pais e encarregados de educação,
It remains the responsibility of the governors and the senior leadership of St
Joseph’s, despite the pandemic, to continually evaluate the strategic
direction of the school that ensures we can provide the very best offer for our
children, staff and families.
Após análise das opções disponíveis para a escola e, em particular, os
desejos do cardeal Vincent Nichols e da visão estratégica da Diocese de
Westminster para as escolas católicas, temos o prazer de informar que
gostaríamos de criar um consórcio académicocom a Cardinal Vaughan
Memorial School (CVMS).
Esta parceria formalizada entre a St. Joseph's e a CVMS será estruturada
como um consórcio multi-académico com a St. Joseph's e a CVMS,
mantendo os seus próprios nomes e identidades distintas e únicas dentro da
estrutura de governança.
Os líderes da escola têm mantido um diálogo regular com a CVMS e os
governadores realizaram a devida diligência, garantindo que esta nova
perspetiva seja viável. Os líderes das escolas de St. Joseph’s e CVMS
concordam que é uma excelente perspetiva para ambas as escolas, criando
novas e estimulantes oportunidades para todas as nossas crianças se
desenvolverem e crescerem com os nossos valores católicos partilhados no
cerne do consórcio académico.
Para ajudar a compreender melhor esta proposta, criámos um banco de

perguntas mais frequentes para consulta em primeira instância, que pode ser
encontrado no: Perguntas frequentes. Se tiver dificuldade em aceder a estas
informações no formulário disponível, contacte
consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk.
De 5 de março de 2021 a 1 de abril de 2021, realizaremos uma consulta das
partes interessadas sobre a nossa nova proposta. O objetivo desta consulta
formal é explicar o processo em maior detalhe e permitir que os pais tenham
tempo suficiente para considerar a proposta e fazer quaisquer perguntas que
possam ter.
Em 17 de março de 2021, Wyatt e Benton (Presidente dos Governadores)
realizarão reuniões de consulta via Zoom para os pais às 10h e, novamente,
às 18h. Se desejar colocar alguma pergunta à Sra. Wyatt e à Sra. Benton
nestas reuniões do Zoom, envie-as para consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk
até segunda-feira, dia 15 de março. Todas as perguntas recebidas a 15 de
março ou posteriormente serão respondidas separadamente.
Será realizada uma reunião separada para o pessoal.
Agradecemos os comentários dos pais. Convidamos todos os pais a
preencher o nosso formulário de consulta através do:
https://forms.gle/Z7bgGdNPgzJbzryx9. Encontram-se disponíveis cópias em
papel do formulário na secretaria da escola. Se preferir enviar-nos um e-mail
com os seus comentários, envie-o para consultation@stjosephs.rbkc.sch.uk.
Certifique-se de que envia todos os comentários até quinta-feira, dia 1 de
abril.
Pedimos-lhe que leia estas informações atentamente. Estamos bastante
interessados em ouvir as vossas opiniões e envidaremos todos os esforços
para responder a todas as perguntas que possam ter sobre esta perspetiva
empolgante para o futuro da St. Joseph’s Catholic Primary School.
Atenciosamente,
O Corpo Governante de St Joseph’s

