In the Art, Design and Technology faculty we teach across a broad range of subjects
including:
•
•
•
•
•
•
•
•

Art, Craft and Design
Fine Art
Resistant Materials (wood, metal and plastics)
Cooking and Nutrition/ Food Technology
Photography, Film and Animation
Fashion and Textiles
3D Design
Graphics and Product Design

We offer a range of options subjects at GCSE, including our most popular subjects- Art,
Photography, Textiles and Food Prep and Nutrition.
In year 7, students follow the Dream Day timetable which allows them a whole day in both
Art and DT to develop project-based work exploring themes such as ‘me and my city’ and
‘me and my world’.
As students move beyond, pupils being studying each specialist art, design and technology
subjects separately and in more detail on rotations to allow for everyone to get a chance to
explore different themes and material areas. Our projects are designed to maximise
opportunities for students to learn about the positive influence artists and designers can
have on society- including their contributions to building a more sustainable future- in line
with our school values.
Students are encouraged increasingly to discover their own strengths, indeed their own
voice, in Art & Design and this is something we nurture through independent projects which
allow for each pupil to make their own informed choices about which materials to use and
what their subject matter might be. Together, we explore issues-based art as well as
developing the core skills needed to succeed at GCSE level and beyond. As such, there is a
strong emphasis on drawing, conceptual thinking, analytical skills, and expressive use of
media.
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The Business, ICT and Computing faculty aims to deliver excellent teaching to all pupils who attend
lessons. The faculty has high expectations and lessons delivered challenge pupils to think both
creatively and computationally. The faculty ensures differentiation is accurate to ensure that all
learners needs are met.
Units taught allow students to learn and use new pieces of Software. These units are broken down
into ICT and Computing with the inclusion of design. For ICT the range of software taught includes:
MS Office, Photoshop, Movie Maker, Dreamweaver and Flash. When pupils are taught skills by using
the software they are encouraged to be autonomous. Pupils are given a brief in which they use the
ICT design skills to create a specific document. For the Computing units pupils are taught how think
computationally. Units taught are based on problem solving. Pupils are presented with a problem
and they need to use software and techniques to solve the problem. Pupils learn: Fundamentals of
Computing and Computer programming. The languages studied are: Python programming, HTML
programming, Visual Basic and Scratch. Pupils are encouraged to use online tutorials at home to
support their learning in lesson. All units taught support further learning if one of the subjects is
chosen to be studied at GCSE. The current option choices for GCSE are: Computer Science,
Business Studies, Creative iMedia, Enterprise and Marketing and Functional skills ICT.

Digital safety is extremely important and the faculty teaches one stand alone lesson at the
start of each term. These lesson are designed on current issues in society and are
appropriate to the year group. Each unit taught includes a digital safety theme where pupils
are required to think carefully about current issues and are then able to make correct
decisions when using technology.
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Drama at Levenshulme and performance is considered an activity worthy of
great dedication in its own right, but also as vitally important to nurture the
creativity, passion and individuality of each child at our school.
Through a broad and diverse curriculum we encourage our students to be
inquisitive, spirited and inventive and in doing so it enlivens and complements
the academic life of the school in a very special way.
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Welcome to the English faculty!
We’re an enthusiastic team of nine teachers, who love to read, write and encourage creativity.
Promoting a love of learning and all things ‘English’ related is at the core of what we do in the
English department. In your English lessons, you will explore a wide range of fiction and non-fiction,
from both past and present. For example, you might read the historical tale, ‘Coram Boy’ or
dystopian fiction, such as ‘The Knife of Never Letting Go’. Additionally, you will explore different
cultures and backgrounds through non-fiction on a range of topics such as, the slave trade, World
War II and the present day. As well as this, you will practise a range of writing skills linked to the
topics and themes that are studied each half-term, which will vary from narrative and descriptive
writing to writing to persuade and argue. Oracy is also a key part of English lessons where you will
enjoy discussing, debating and presenting your ideas to the class on a range of topical issues. Finally,
reading is at the heart of every English lesson and the English faculty works closely with our
wonderful school library to offer reading lessons both in the library and the classroom, with an
amazing selection of texts for you to read in class and in your own time. We also offer a number of
extra-curricular activities, such as: poetry club, debate club and the Word Up! competitions so
there’s plenty for you to get your teeth stuck into!
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Humanities for Open Evening
Humanities at Levenshulme is made up of three subjects in Years 7-9. These are Geography,
History and Religious Education. At GCSE we also offer our pupils the opportunity to study
Sociology.
The aim of all subjects within Humanities is to develop the understanding of our students
and provide them with a wider view of the world in which they live, whether it is from:
•

•
•

A geographical perspective looking at the natural and developed world around them,
investigating how different societies interact with their environment and other
peoples
A historical view studying past societies and events to see what that tells us about
the world today and how our society and its currents actions and events
A religious view examining different world faiths and the similarities and differences
between them. Looking at moral and ethical viewpoints that different people have
about important issues central to today’s society

In order to do this, all three subjects encourage students to question the world around them
and look at the evidence; different people’s perspectives and form their own views and
ideas. As such we encourage our pupils to work together, in pairs and groups, to debate
and share ideas.
This approach is continued at GCSE where pupils build upon the knowledge and skills they
developed in Key Stage 3. All students study RE and then choose between History and
Geography with a significant number also deciding to study Sociology. In all subjects our
pupils are incredibly successful and achieve grades above the National Average for Girls.
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Welcome to Inclusion!
Our aim is simple: to help every student in every year group achieve their full potential. To
support our students on their way to success, we offer in-class support, tutorial interventions
and fun-filled lunchtime clubs. Our welcoming and experienced team work alongside
teachers to ensure that all students in our care have full access to a broad and balanced
curriculum. Through building relationships and getting to know each student, we are able to
understand each individual’s needs and we provide personalised resources to support their
learning journey.
The Inclusion Department’s team of friendly teaching assistants liaise and collaborate with
teaching staff to ensure curriculum content is accessible to all students. They create support
resources and work with students in class to help them complete tasks and fulfil lesson
objectives with confidence.
Our tutorial interventions are designed specifically to accelerate progress in numeracy and
literacy. We offer a varied selection of intervention programmes, providing students with an
engaging interactive platform through which they can build and refine core knowledge and
key skills.
For students who require more frequent, structured support, the Inclusion Department also
offers targeted numeracy and literacy withdrawal sessions. The content of these weekly
classes, led by a HLTA, is dictated by the students’ needs. The small class sizes allow us to
identify and fill in each individual’s knowledge gaps, strengthening the foundations for their
further study.
Out of the classroom, during breaktimes, our team is still always on hand to add to the
student experience, either though helping with homework in our Intervention Room or
providing a fun activity in one of our many lunchtime clubs.
We look forward to meeting you!
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Maths at Levenshulme
The study and use of Maths is highly valued at Levenshulme, by both staff and students.
There are ten full time specialist maths teachers within the faculty and 7 dedicated maths
rooms (in normal circumstances) with fully interactive boards and visualisers in all rooms and
2 class sets of Ipads and a class set of laptops for classes to use.
Students are set by ability upon entry. There are 4 lessons of maths per week. Years 7 to 9
are taught in parallel sets and 10 and 11 sets are linear across the cohort, with 8 sets in all
years apart from year 11 where there are 9 sets.
All students sit the Maths GCSE with the bottom set also completing the Maths Entry Level
qualification.
The Maths results have seen incremental gains over the last few years. Improvements to the
scheme of work are ongoing to accommodate changes to the GCSE, building in a greater
amount of problem solving at both KS3 and KS4. A maths mastery approach has been
adopted in KS3 to allow students to have a greater depth of understanding of each topic.
We host a ‘Maths Fair’ each year, with student leaders showcasing work on the application of
maths in a variety of contexts. The faculty is a rich and vibrant learning environment and
contributes extensively to extra-curricular and student leadership opportunities throughout the
year. Maths competitions are held regularly, focusing on numeracy skills and fluency and
encouraging participation and competition.
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Welcome to Languages at Levenshulme!
Students in years 7 have two periods of languages each week in either French,
German or Spanish. This continues until Year 9, but they can change to Arabic or Urdu
in Year 8 if they have prior knowledge. At GCSE in Key Stage 4 classes have 3 periods
a week. A much higher proportion of students than nationally study a language to
GCSE level – in 2020, 83% of year 11 students were entered for a languages GCSE.
Outcomes in languages are now very strong, with excellent progress, in comparison
to girls nationally. We use Edexcel as the exam board for Arabic and Urdu, and AQA
for the European languages.
The languages faculty also offers ESOL qualifications and support for EAL students
encompassing the effective integration and learning acceleration of students new to
English.
The study of languages is highly valued at Levenshulme, by both staff and students.
We believe strongly in collaboration to improve students’ learning experience and
outcomes. The faculty is a rich, vibrant learning environment and contributes
extensively to extra-curricular and student leadership opportunities throughout the
year. Languages Week is a highlight each September and International Film Club and
trips to languages events in the city are popular.
Our languages curriculum has a strong focus on learning about the culture of other
countries and communities, not simply the language itself, and we are fortunate to
make use of the latest digital and printed resources, including Stimmt, Studio and Viva!
Our learning is also enhanced by Foreign Language Assistants each year.
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Music at Levenshulme is vibrant, creative and welcoming.
We are committed to the pursuit of excellence in the delivery of a broad and
engaging curriculum in music. All students receive regular lessons which allows
them the opportunity to be themselves and be expressive, explore music from
different cultures and backgrounds and develop key skills which are integral to
success beyond school.
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We have a high-quality physical education curriculum that inspires all pupils to succeed and
develop a healthy active lifestyle and skills for life. Pupils are successful within PE when they
carry out a range of activities to promote physical, mental and social well-being.
We provide opportunities for all pupils to become physically confident which supports their
health and fitness. There are many opportunities to compete in sport and other activities
both within and outside the lesson. PE strives to embed values such as fairness, respect,
independent leaning, and resilience through our curriculum aims.
Throughout KS3 & KS4 pupils will develop their physical, mental and social wellbeing,
knowledge and understanding of a healthy active lifestyle through participation in a variety
of team and individual games (badminton, basketball, cricket, football, hockey, netball,
rounders, dodgeball and table tennis, athletics, gymnastics, dance and orienteering). Pupils
are assessed within 6 areas which include leadership & coaching, performance, Knowledge,
decision making, mind set and healthy active life styles. At KS4 pupils have the opportunity
to study OCR GCSE PE 9-1.
There are a number of extra-curricular activities running before school, at lunch time and
after school to get involved with, these include opportunities to compete for the school
teams. Extra-curricular clubs include, dodgeball, boxing, skateboarding, fitness, netball,
badminton, handball, basketball and many more. There are many opportunities to attend
trips to watch live sports. In previous years we have been to watch the netball world cup,
Champions league matches as well as watching the FA Women’s Super League.
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The topics covered in Key Stage 3 science provide the foundations for understanding the world
through the disciplines of Biology, Chemistry and Physics. Students are taught both essential
knowledge, the skills needed to be successful scientists and how to plan and conduct scientific
experiments. Each year of study builds upon the last, building an in-depth understanding of that
topic, scientific skills and preparing our students for their Key Stage 4 studies.
The Science department offer both Combined Science and Triple Award Science at Key Stage 4, and
in Key Stage 3 all students are taught problem solving, deeper scientific understanding and an
awareness of how Science affects their everyday lives. To develop a deeper understanding the
Science department run a number of different trips and workshops including the Science Flash Bang
Show, the Solid Liquid Gas show, GCSE Live and a medical workshop.
All students are given free access to online digital textbooks and a copy of the work book to practice
with. The science students at Levenshulme have produced excellent GCSE results over the last few
years, due to their enjoyment of the subject and how the department tailors its teaching for the
individual student. A full list of topics with an overview can be found on our website.
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