
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

RRAATTIIOONNAALLEE  

    

SStt..  MMaarrttiinn  ddee  PPoorrrreess  SScchhooooll  AAvvoonnddaallee  HHeeiigghhttss  wwaass  eessttaabblliisshheedd  bbyy  tthhee  CCaatthhoolliicc  CChhuurrcchh  iinn  11996655  ttoo  

sseerrvviiccee  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  nneeeeddss  ooff  tthhee  ccaatthhoolliicc  ppaarriisshhiioonneerrss  ooff  AAvvoonnddaallee  HHeeiigghhttss..  AAss  ssuucchh,,  SStt..  MMaarrttiinn  ddee  

PPoorrrreess  sscchhooooll’’ss  ggoovveerrnnaannccee  ssttrruuccttuurree  iiss  ddeetteerrmmiinneedd  vviiaa  CChhuurrcchh  llaaww,,  ccaalllleedd  CCaannoonn  LLaaww,,  iinntteerrpprreetteedd  aanndd                

aaddmmiinniisstteerreedd  ffoorr  tthhee  CChhuurrcchh  vviiaa  tthhee  CCaannoonniiccaall  aaddmmiinniissttrraattoorr  ooff  SStt..  MMaarrttiinn  ddee  PPoorrrreess  ppaarriisshh  aanndd  sscchhooooll,,  

tthhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt..    

  

CCaannoonn  llaaww  sseettss  tthhee  ccoonntteexxtt  ffoorr  ggoovveerrnnaannccee  iinn  oouurr  CCaatthhoolliicc  sscchhooooll  ::  

  

IInn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt,,  CCaannoonn  551155,,  551199,,  553322  880033,,  880066,,  

880000  aanndd  882222  ssttaattee  ::  

    

  AA  ppaarriisshh  uunnddeerr  tthhee  aauutthhoorriittyy  ooff  tthhee  ddiioocceessaann  BBiisshhoopp……..  eennttrruusstteedd  ttoo  aa  ppaarriisshh  pprriieesstt  aass  iittss  

pprrooppeerr      ppaassttoorr..  

  

  TThhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt  aass  tthhee  pprrooppeerr  ppaassttoorr  ooff  tthhee  ppaarriisshh……..ssoo  tthhaatt  hhee  mmaayy  ccaarrrryy  oouutt  tthhee  ooffffiicceess  ooff          

tteeaacchhiinngg,,  ssaannccttiiffyyiinngg  aanndd  rruulliinngg  wwiitthh  tthhee  ccooooppeerraattiioonn……..ooff  llaayy  mmeemmbbeerrss  ooff  CChhrriisstt’’ss  ffaaiitthhffuull……..  

  

  TThhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt,,  iinn  aallll  jjuurriiddiiccaall  mmaatttteerrss,,  aaccttiinngg  iinn  tthhee  ppeerrssoonn  ooff  tthhee  ppaarriisshh,,  iinn  aaccccoorrddaannccee  wwiitthh  

tthhee  llaaww..  

  

  TThhee  CChhuurrcchh  hhaavviinngg  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eessttaabblliisshh  aanndd  ttoo  ddiirreecctt  sscchhoooollss  ffoorr  aannyy  ffiieelldd  ooff  ssttuuddyy  oorr  ooff  aannyy  

kkiinndd  aanndd  ggrraaddee..    

  

  IInn  eexxeerrcciissiinngg  tthheeiirr  ooffffiiccee,,  tthhee  ppaassttoorrss  ooff  tthhee  CChhuurrcchh…………aarree  ttoo  mmaakkee  aann  aammppllee  uussee  ooff  tthhee  

mmeeaannss  ooff  ssoocciiaall  ccoommmmuunniiccaattiioonn……..  

  

IInn  rreeggaarrdd  ttoo  tthhee  rriigghhttss  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  tthhee  ppaarriisshh//sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy,,  CCaannoonn  779933,,  779966  

aanndd  880066  ssttaattee  ::  

  

  PPaarreennttss,,  aanndd  tthhoossee  wwhhoo  ttaakkee  tthheeiirr  ppllaaccee,,  hhaavvee  bbootthh  tthhee  oobblliiggaattiioonn  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  eedduuccaattee  

tthheeiirr      cchhiillddrreenn..  CCaatthhoolliicc  ppaarreennttss  hhaavvee  aallssoo  tthhee  dduuttyy  aanndd  tthhee  rriigghhtt  ttoo  cchhoooossee  tthhee  mmeeaannss  aanndd  

iinnssttiittuutteess  wwhhiicchh,,  iinn  tthheeiirr  llooccaall  cciirrccuummssttaanncceess,,  ccaann  bbeesstt  pprroommoottee  tthhee  ccaatthhoolliicc  eedduuccaattiioonn  ooff  tthheeiirr  

cchhiillddrreenn..  

  

  TThhee  mmeeaannss  ooff  aaddvvaanncciinngg  eedduuccaattiioonn  aass  ffoosstteerriinngg  cclloosseesstt  ccooooppeerraattiioonn  bbeettwweeeenn  ppaarreennttss  aanndd  tthhee        

tteeaacchheerrss……..tteeaacchheerrss  aarree  ttoo  ccoollllaabboorraattee  cclloosseellyy  wwiitthh  tthhee  ppaarreennttss  aanndd  wwiilllliinnggllyy  lliisstteenn  ttoo  tthheemm;;                    

aassssoocciiaattiioonnss  aanndd  mmeeeettiinnggss  ooff  ppaarreennttss  aarree  ttoo  bbee  sseett  uupp  aanndd  hheelldd  iinn  hhiigghh  eesstteeeemm..  

  

  TThhoossee  wwhhoo  aarree  iinn  cchhaarrggee  ooff  CCaatthhoolliicc  sscchhoooollss  aarree  ttoo  eennssuurree,,  uunnddeerr  tthhee  ssuuppeerrvviissiioonn  ooff  tthhee  llooccaall            

OOrrddiinnaarryy,,  tthhaatt  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ggiivveenn  iinn  tthheemm  iiss,,  iinn  aaccaaddeemmiicc  ssttaannddaarrddss,,  aatt  lleeaasstt  aass  oouuttssttaannddiinngg  

aass  tthhaatt  iinn  ootthheerr  sscchhoooollss  iinn  tthhee  aarreeaa..  

  

IInn  aappppllyyiinngg  aanndd  ccllaarriiffyyiinngg  tthheessee  ccaannoonnss  mmoorree  pprraaccttiiccaallllyy  iinn  sscchhoooollss,,  tthhee  CChhuurrcchh  aauutthhoorriittyy  ffoorr  

eedduuccaattiioonn,,  tthhee  SSaaccrreedd  CCoonnggrreeggaattiioonn  FFoorr  CCaatthhoolliicc  EEdduuccaattiioonn,,  wwrroottee  ‘‘TThhee  CCaatthhoolliicc  SScchhooooll’’  iinn  11997777,,  

wwhhiicchh  mmaakkeess  ssuucchh  ssttaatteemmeennttss  aass,,  ““……....ffoolllloowwiinngg  tthhee  pprriinncciippllee  ooff  ppaarrttiicciippaattiioonn  aanndd  ccoo--rreessppoonnssiibbiilliittyy,,  

tthhee  vvaarriioouuss  ggrroouuppiinnggss  wwhhiicchh  ccoonnssttiittuuttee  tthhee  eedduuccaattiioonnaall  ccoommmmuunniittyy  aarree,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  tthheeiirr  sseevveerraall  

ccoommppeetteenncciieess,,  ttoo  bbee  aassssoocciiaatteedd  iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  ccoonncceerrnniinngg  tthhee  CCaatthhoolliicc  sscchhooooll  aanndd  iinn  tthhee  

aapppplliiccaattiioonn  ooff  ddeecciissiioonnss  oonnccee  ttaakkeenn;;””  ““IItt  iiss……..eesssseennttiiaall……,,  ffoorr  aa  uunniittyy  iinn  tteeaacchhiinngg,,  tthhaatt  eeaacchh  mmeemmbbeerr  ooff  

tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy,,    aallbbeeiitt  wwiitthh  ddiiffffeerriinngg  ddeeggrreeeess  ooff  aawwaarreenneessss,,  aaddooppttss  aa  ccoommmmoonn  vviissiioonn……””  

  

  

  

SStt..  MMaarrttiinn  ddee  PPoorrrreess  SScchhooooll  

  

AAvvoonnddaallee  HHeeiigghhttss  

  

GGOOVVEERRNNAANNCCEE  &&  LLEEAADDEERRSSHHIIPP  
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FFuurrtthheerr  ttoo  tthhiiss,,  iinn  11998855,,  tthhee  AArrcchhddiioocceessee  ooff  MMeellbboouurrnnee  pprroodduucceedd  iittss,,  ’’GGuuiiddeelliinneess  ffoorr  PPaarriisshh  

EEdduuccaattiioonn  BBooaarrddss’’  wwhhiicchh  ffuurrtthheerr  ccllaarriiffiieedd  ppoossssiibbllee  ggoovveerrnnaannccee  ssttrruuccttuurreess  ffoorr  CCaatthhoolliicc  sscchhoooollss  iinn  

MMeellbboouurrnnee  aanndd  sseett  tthhee  ttoonnee  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree,,  ““FFoorr  BBooaarrddss,,  ccooooppeerraattiioonn,,  ccoollllaabboorraattiioonn,,  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  

ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbeeccoommee  tthhee  kkeeyynnootteess  ooff  tthhee  ssppiirriitt  aanndd  mmooddee  ooff  ooppeerraattiioonn……  iinn  aacchhiieevviinngg  ccoommmmuunniittyy  

ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg..””  

  

TThheessee  gguuiiddeelliinneess  cclleeaarrllyy  aaffffiirrmm  tthhee  tteennaannttss  ooff  rreelleevvaanntt  CCaannoonn  LLaaww  aanndd  ootthheerr  aauutthhoorriittaattiivvee  CChhuurrcchh      

ddooccuummeennttss  aanndd  pprroovviiddee  aa  mmoorree  ffoorrmmaalliisseedd  ggoovveerrnnaannccee  ssttrruuccttuurree  wwhhiicchh  iinnvvoollvveess  tthhee  ppaarriisshh  aanndd  sscchhooooll  

ccoommmmuunniittyy..  SStt..  MMaarrttiinn’’ss  ppaarriisshh  sscchhooooll  rree--aaffffiirrmmss  tthhaatt  ::    

  

  TThhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt  iiss,,  aaccccoorrddiinngg  ttoo  cciivviill  aanndd  ccaannoonniiccaall  llaaww  ::  

~~  tthhee  ppaassttoorr  iinn  aa  ppaarriisshh  ccoommmmuunniittyy..  

~~  eecccclleessiiaassttiiccaall  aaddmmiinniissttrraattoorr  aanndd  mmaannaaggeerr  ooff  tthhee  ppaarriisshh  pprriimmaarryy  sscchhooooll..  

  

  TThhee  SScchhooooll  PPrriinncciippaall  hhaass  ccoo--rreessppoonnssiibbiilliittyy  ffoorr  eennssuurriinngg  tthhaatt  tthhee  sscchhooooll  ooppeerraatteess  eeffffeeccttiivveellyy  iinn  

tthhee  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  ccaarree  ooff  iittss  ssttuuddeennttss  aanndd  ssttaaffff..  

  

  TThhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt  aanndd  PPrriinncciippaall  aarree,,  tthheerreeffoorree,,  ‘‘eexx--ooffffiicciioo’’  mmeemmbbeerrss  ooff  aannyy  ppaarriisshh  pprriimmaarryy  

sscchhooooll  ccoommmmiitttteeeess  wwhhiicchh  ddeeaall  wwiitthh  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

  PPaarreennttss  aass  tthhee  pprriimmee  eedduuccaattoorrss  ooff  tthheeiirr  cchhiillddrreenn  hhaavvee  tthhee  rriigghhtt  ttoo  bbee  ttrreeaatteedd  aass  eeqquuaall  

mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy  aanndd  sshhaarree  tthhee  rreessppoonnssiibbiilliittyy  ooff  aaccccoommpplliisshhiinngg  sscchhooooll  

oobbjjeeccttiivveess..  

  

  CCoommmmuunniittyy  ppaarrttiicciippaattiioonn  iinn  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  rreeqquuiirreess  ccooooppeerraattiioonn,,  ccoonnssuullttaattiioonn  aanndd  ooppeenn                    

ccoommmmuunniiccaattiioonn  bbaasseedd  oonn  mmuuttuuaall  rreessppeecctt  aanndd  ttrruusstt..  

  

  TThhee  rroollee  ooff  EEdduuccaattiioonn  BBooaarrddss  nneeeedd  nnoott  bbee  ssttaattiicc,,  aass  tthhee  aabbiilliittyy  ttoo  pprroovviiddee  iinnffoorrmmeedd,,    

rreessppoonnssiibbllee        aaddvviiccee  ddeeppeennddss  oonn  tthhee  ssttaaggee  ooff  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  BBooaarrdd,,  bbootthh  ccoolllleeccttiivveellyy  aanndd  

iinnddiivviidduuaallllyy..  

  

  IInn  oorrddeerr  tthhaatt  aaddvviiccee  ggiivveenn  iiss  iinnffoorrmmeedd,,  rreessppoonnssiibbllee  aanndd  ggiivveenn  iinn  aa  uunniiffiieedd  wwaayy,,  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss        

rreeqquuiirree  ffoorrmmaattiioonn  aanndd  aapppprroopprriiaattee  pprroocceesssseess  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  ddeevveellooppmmeenntt..  

  

  EEdduuccaattiioonn  BBooaarrddss  aarree  aaddvviissoorryy  bbyy  nnaattuurree  aanndd  tthheerreeffoorree  ddeecciissiioonnss  aanndd//oorr  aaddvviiccee  iiss  mmaaddee  aass  aa                

rreeccoommmmeennddaattiioonn  ttoo  tthhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt  aanndd  PPrriinncciippaall..  

    

TThhee  EEdduuccaattiioonn  BBooaarrdd  ccaann  ffuunnccttiioonn  iinn  ::  

    

~~  aassssiissttiinngg  tthhee  ffoorrmmaattiioonn  ooff  SScchhooooll  PPoolliiccyy..  

    

~~  aassssiissttiinngg  iinn  tthhee  pprreeppaarraattiioonn  ooff  tthhee  sscchhooooll  bbuuddggeett..  

    

~~  ssuuppppoorrttiinngg  tthhee  mmaaiinntteennaannccee  aanndd  iimmpprroovveemmeenntt  ooff  sscchhooooll  ffaacciilliittiieess  aanndd  eeqquuiippmmeenntt..  

    

~~  ppllaannnniinngg  ffoorr  tthhee  ffuuttuurree..  

    

~~  aassssiissttiinngg  iinn  tthhee  sseelleeccttiioonn  ooff  aa  llaayy  pprriinncciippaall..  

    

~~  ccoollllaabboorraattiinngg  wwiitthh  sscchhooooll  ppaarreennttss’’  aauuxxiilliiaarriieess..  

    

~~  ddeevveellooppiinngg  sscchhooooll//ccoommmmuunniittyy  rreellaattiioonnsshhiippss..  

    

FFuurrtthheerr  ccllaarriiffiiccaattiioonn  ooff  tthhee  rroollee  ooff  tthhee  sscchhooooll  ssttaaffff  aanndd  tthhee  wwiiddeerr  sscchhooooll  ccoommmmuunniittyy  iinn  aapppprroopprriiaattee  

CCaatthhoolliicc  sscchhooooll  ggoovveerrnnaannccee  ssttrruuccttuurreess  wwaass  pprreeppaarreedd  bbyy  tthhee  AAuussttrraalliiaann  CCoouunncciill  ffoorr  EEdduuccaattiioonnaall  

RReesseeaarrcchh  ffoorr  tthhee  CCaatthhoolliicc  EEdduuccaattiioonn  CCoommmmiissssiioonn  ooff  VViiccttoorriiaa  iinn  22000055  wwiitthh  tthhee  rreessoouurrccee,,  ‘‘LLeeaaddeerrsshhiipp  iinn  

CCaatthhoolliicc  SScchhoooollss  ““  DDeevveellooppmmeenntt  FFrraammeewwoorrkk  aanndd  SSttaannddaarrddss  ooff  PPrraaccttiiccee’’  wwhhiicchh  rreeccooggnniisseedd  tthhaatt  nneeww  

kkiinnddss  ooff  sscchhooooll  lleeaaddeerrsshhiipp  aanndd  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  pprroocceesssseess,,  cceennttrreedd  oonn  ssttuuddeenntt  lleeaarrnniinngg  wwaass  nnooww  

nneeeeddeedd  iinn  sscchhoooollss  aanndd  tthhaatt  ssttaannddaarrddss--bbaasseedd  pprrooffeessssiioonnaall  ddeevveellooppmmeenntt  aanndd  aaccccoouunnttaabbiilliittyy  wwaass  nneeeeddeedd  

ttoo  ffuurrtthheerr  ddeevveelloopp  lleeaaddeerrsshhiipp  ppootteennttiiaall  iinn  sscchhoooollss..  TThhee  mmaajjoorr  tteennaanntt  wwaass  tthhaatt  sscchhooooll  lleeaaddeerrss  nneeeeddeedd  

ttoo  aaccttiivveellyy  aanndd  ccoollllaabboorraattiivveellyy  pprroommoottee,,  mmaaiinnttaaiinn,,  eennhhaannccee,,  aaddvvooccaattee,,  ffaacciilliittaattee,,  eennccoouurraaggee  aanndd  

ssuuppppoorrtt  tthhee  ffaaiitthh  ccoommmmuunniittyy,,  sscchhooooll  vviissiioonn,,  lleeaarrnniinngg  aanndd  tteeaacchhiinngg,,  ppeeooppllee  aanndd  rreessoouurrcceess  aanndd  tthhee  

wwiiddeerr  sscchhooooll    ccoommmmuunniittyy  cchhaalllleennggeess  sscchhoooollss  ttoo  ddeevveelloopp  mmoorree  ooppeenn  aanndd  ttrraannssppaarreenntt  ggoovveerrnnaannccee  

ssttrruuccttuurreess  wwiitthhiinn  ppaarriisshh  aanndd  sscchhooooll  eennvviirroonnmmeennttss..  TThhiiss  iiss  aallssoo  aaffffiirrmmeedd  aanndd  rreefflleecctteedd  iinn  tthhee  ssttrruuccttuurree  

ddeevveellooppeedd  aatt  SStt..  MMaarrttiinn  ddee  PPoorrrreess..  
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CCaannoonniiccaall    AAuutthhoorriittiieess  ~~    

AArrcchhbbiisshhoopp  ooff  MMeellbboouurrnnee  

MMeellbboouurrnnee  AArrcchhddiioocceessaann  CCaatthhoolliicc  

SScchhoooollss  IInncc..  ((MMAACCSS))  

FFeeddeerraall    &&    SSttaattee  

GGoovv’’tt    FFuunnddiinngg  

AAuutthhoorriittiieess  

NNaattiioonnaall    &&    

IInntteerrnnaattiioonnaall  

EEdduuccaattiioonn    

  AAuutthhoorriittiieess  

**    SStt..  MMaarrttiinn  ddee  PPoorrrreess    SScchhooooll  

**    SScchhooooll    PPrriinncciippaall  

CC..EE..CC..VV..  VV..II..TT..  

**    LLeeaaddeerrsshhiipp    TTeeaamm  

  

**    SScchhooooll    SSttaaffff  

VV..RR..QQ..AA..  

CCaatthhoolliicc    EEdduuccaattiioonn  

OOffffiiccee  

MMeellbboouurrnnee  

**      SScchhooooll    AAddvviissoorryy    BBooaarrdd  

**      PP  &&  FF    AAssssoocciiaattiioonn  

VVIIAA  

TTRREENNDD    DDAATTAA    &&    

RREECCOOMMMMEENNDDAATTIIOONNSS  

FFUUNNDDIINNGG    &&  PPOOLLIICCYY    DDIIRREECCTTIIVVEESS  

PPOOLLIICCYY    DDIIRREECCTTIIVVEESS    &&    CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVEE    DDEECCIISSIIOONN--MMAAKKIINNGG  

JJUURRIIDDIICC    AAUUTTHHOORRIITTYY,,    MMOOSSTTLLYY    

DDEELLEEGGAATTEEDD    TTOO    SSCCHHOOOOLL    

PPRRIINNCCIIPPAALL  

PPRROOVVIIDDEESS    SSTTRRAATTEEGGIICC    

SSUUPPPPOORRTT  

AADDVVIISSOORRYY    &&    CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVEE  

AADDVVIISSOORRYY    &&    CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVEE  

MMOOSSTTLLYY  

CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVEE  

DDEECCIISSIIOONN    MMAAKKIINNGG  

&&    DDEELLEEGGAATTIIOONN    OOFF  

RROOLLEESS    &&  

RREESSPPOONNSSIIBBIILLIITTIIEESS  

SSttaattee    EEdduuccaattiioonn  

AAuutthhoorriittiieess  
MMOOSSTTLLYY  

CCOOLLLLAABBOORRAATTIIVVEE  
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GGoovveerrnnaannccee    RRoolleess  &&  RReessppoonnssiibbiilliittiieess  
  

  SStt..  MMaarrttiinn  ddee  PPoorrrreess  PPaarreenntt  HHaannddbbooookk  ccoonnttaaiinnss  tthhee  ffuunnccttiioonn  aanndd  mmeemmbbeerrsshhiipp  ooff  bbootthh  tthhee  SScchhooooll  

AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  aanndd  PPaarreennttss  &&  FFrriieennddss  AAssssoocciiaattiioonn..  SScchhooooll  AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  GGuuiiddeelliinneess  ccoonnttaaiinn  iinn  ddeettaaiill  

tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  BBooaarrdd  mmeemmbbeerrss  aanndd  tthhee  PPaarreenntt  &&  FFrriieennddss  AAssssoocciiaattiioonn  CCoonnssttiittuuttiioonn  

ccoonnttaaiinnss  ddeettaaiilleedd    aarrttiiccuullaattiioonn  ooff  tthhee  rroolleess  aanndd  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  ooff  iittss  mmeemmbbeerrsshhiipp..  TThhee  sscchhooooll  ssttaaffff  

hhaannddbbooookk  ccoonnttaaiinnss            ddeettaaiilleedd  iinnffoorrmmaattiioonn  oonn  tthhee  rroolleess  aanndd  dduuttiieess  ooff  aallll  sscchhooooll  ssttaaffff,,  iinncclluuddiinngg  tthhoossee  

ssttaaffff  hhoollddiinngg  ppoossiittiioonnss  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  wwhhoo  tthheerreeffoorree  aallssoo  ffoorrmm  tthhee  ‘‘LLeeaaddeerrsshhiipp  TTeeaamm’’  ffoorr  tthhee  sscchhooooll..    
 

          AAccccoouunnttaabbiilliittiieess  
  

FFrroomm  ::  TToo  ::  

PPaarriisshh    PPrriieesstt  AArrcchhbbiisshhoopp  &&  MMAACCSS  

SScchhooooll    PPrriinncciippaall  MMAACCSS  &&  SScchhooooll  CCoommmmuunniittyy  

DDeeppuuttyy    PPrriinncciippaall  PPrriinncciippaall  

FFaaiitthh,,    LLiittuurrggyy    &&    RREE    LLeeaaddeerrss  MMAACCSS,,  PPaarriisshh  PPrriieesstt  &&  PPrriinncciippaall  

LLiitteerraaccyy    LLeeaaddeerrss  PPrriinncciippaall  

NNuummeerraaccyy    LLeeaaddeerrss  PPrriinncciippaall  

SSttuuddeenntt  WWeellllbbeeiinngg    LLeeaaddeerr  PPrriinncciippaall  

CCllaassssrroooomm    &&    ssppeecciiaalliisstt  tteeaacchheerrss  PPrriinncciippaall  

EEdduuccaattiioonn    ssuuppppoorrtt    ssttaaffff  PPrriinncciippaall  

SScchhooooll    AAddvviissoorryy    BBooaarrdd  MMAACCSS  &&  PPrriinncciippaall  

PPaarreenntt    &&    FFrriieennddss    AAssssoocciiaattiioonn  MMAACCSS  &&  PPrriinncciippaall  

 

SScchhooooll    IImmpprroovveemmeenntt  FFrraammeewwoorrkk  

    

TThhiiss  ssyysstteemm--wwiiddee  ffrraammeewwoorrkk  wwaass  eessttaabblliisshheedd  ffoorr  CCaatthhoolliicc  sscchhoooollss  ttoo  ddeevveelloopp  tthheeiirr  ssttrraatteeggiicc  

ddiirreeccttiioonn  eevveerryy  tthhrreeee  ttoo  ffoouurr  yyeeaarrss,,  rreevviieewweedd  oonn  aann  aannnnuuaall  bbaassiiss  aanndd  aarrttiiccuullaatteedd  aass  aann  aannnnuuaall  aaccttiioonn  

ppllaann  iinn  iiddeennttiiffiieedd  eedduuccaattiioonn  sspphheerreess  ::  EEdduuccaattiioonn  iinn  FFaaiitthh,,  LLeeaarrnniinngg  &&  TTeeaacchhiinngg,,  LLeeaaddeerrsshhiipp  aanndd  

MMaannaaggeemmeenntt,,  SSttuuddeenntt  WWeellllbbeeiinngg  aanndd  SScchhooooll  CCoommmmuunniittyy..  

    

TThhrroouugghh  ccyycclliicc,,  aannnnuuaall    rreevviieeww  aanndd  ffoorrmmaall  eevvaalluuaattiioonn  eevveerryy  tthhrreeee  ttoo  ffoouurr  yyeeaarrss,,  pprriioorriittiizzeedd  

eedduuccaattiioonn  oouuttccoommeess  aarree  iiddeennttiiffiieedd  iinn  eeaacchh  sspphheerree,,  ttaarrggeettss  sseett,,  iimmpprroovveemmeenntt  ssttrraatteeggiieess  iiddeennttiiffiieedd  aanndd  

oonn--ggooiinngg  mmoonniittoorriinngg  ddooccuummeenntteedd..  

    

TThhee  PPrriinncciippaall,,  iinn  ppaarrttnneerrsshhiipp  wwiitthh  tthhee  LLeeaaddeerrsshhiipp  TTeeaamm,,  ((DDeeppuuttyy  PPrriinncciippaall  aanndd  LLeeaaddeerrss  ooff                  

RReelliiggiioouuss  EEdduuccaattiioonn,,  SSttuuddeenntt  WWeellllbbeeiinngg  aanndd  CCuurrrriiccuulluumm))  mmoonniittoorrss  tthhee  ddeevveellooppmmeenntt  ooff  tthhee  AAccttiioonn  PPllaann  

tthhrroouugghh  ffaacciilliittaattiioonn  ooff  rreegguullaarr  ppllaannnniinngg  aanndd  ddeevveellooppmmeenntt  oonn  ddeessiiggnnaatteedd  ssttaaffff  ddeevveellooppmmeenntt  ddaayyss  hheelldd  

aannnnuuaallllyy  aanndd  vviiaa  PPrrooffeessssiioonnaall  LLeeaarrnniinngg  TTeeaamm  mmeeeettiinnggss  hheelldd  aafftteerr  nnoorrmmaall  sscchhooooll  hhoouurrss  oonn  aa  ttwwiiccee--

wweeeekkllyy  bbaassiiss..    

    

TThhee  PPrriinncciippaall  mmeeeettss  wwiitthh  tthhiiss  LLeeaaddeerrsshhiipp  TTeeaamm  oonn  aa  ffoorrttnniigghhttllyy  bbaassiiss  ttoo  hheeaarr  rreeppoorrttss  oonn                              

pprrooggrreessss  iinn  eeaacchh  ppoossiittiioonn  ooff  lleeaaddeerrsshhiipp  rreessppoonnssiibbiilliittyy..  

    

TThhee  PPrriinncciippaall  aanndd  DDeeppuuttyy  PPrriinncciippaall  aass  eexx--ooffffiicciioo  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  PPaarreenntt  &&  FFrriieennddss  AAssssoocciiaattiioonn,,  

mmeeeett  wwiitthh  ppaarreennttss  oonn  aa  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  ttoo  ppllaann  SSoocciiaall  &&  FFuunndd  rraaiissiinngg  iinniittiiaattiivveess  wwhhiicchh  ssuuppppoorrtt  

rreessoouurrcciinngg  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  AAccttiioonn  PPllaann  aanndd  wwhhiicchh  pprroovviiddee  eevviiddeennccee  ooff  SScchhooooll  CCoommmmuunniittyy  iinniittiiaattiivveess..  

    

TThhee  PPrriinncciippaall,,  DDeeppuuttyy  PPrriinncciippaall  aanndd  PPaarriisshh  PPrriieesstt  mmeeeett  wwiitthh  tthhee  ppaarreenntt  mmeemmbbeerrss  ooff  tthhee  SScchhooooll                      

AAddvviissoorryy  BBooaarrdd  oonn  aa  mmoonntthhllyy  bbaassiiss  ttoo  rreevviieeww  sscchhooooll  ppoolliiccyy,,  ddeevveelloopp  nneeww  ppoolliiccyy  iinniittiiaattiivveess,,  pprroovviiddee      

aaddvviiccee  oonn  ccuurrrreenntt  aanndd  ffuuttuurree  sscchhooooll  ddeevveellooppmmeenntt  pprrooppoossaallss  aanndd  ttoo  eennssuurree  aaccttiioonn  ccoonnttiinnuueess    wwiitthhiinn  

tthhee  SScchhooooll  CCoommmmuunniittyy  sspphheerree  ooff  tthhee  AAnnnnuuaall  AAccttiioonn  PPllaann..  

    

BByy  tthhee  eenndd  ooff  TTeerrmm  TTwwoo  eeaacchh  yyeeaarr,,  tthhee  PPrriinncciippaall  aallssoo  pprroovviiddeess  tthhee  sscchhooooll  aanndd  wwiiddeerr  ccoommmmuunniittyy  

wwiitthh  iittss  aannnnuuaall  ppeerrffoorrmmaannccee  rreeppoorrtt,,  ddiissttrriibbuutteedd  ttoo  aallll  ffaammiilliieess  vviiaa  tthhee  sscchhooooll  wweebbssiittee  aanndd  ddiissttrriibbuutteedd  

ttoo  tthhee  CCaatthhoolliicc  EEdduuccaattiioonn  OOffffiiccee  MMeellbboouurrnnee,,  ffoorr  uupp--llooaaddiinngg  ttoo  tthhee  ‘‘MMyySScchhooooll’’  wweebb--ssiittee..  
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IIMMPPLLEEMMEENNTTAATTIIOONN  ((ccoonntt..))  
  

LLeeaaddeerrsshhiipp    TTeeaamm  
 

LLEEAADDEERR    PPOOSSIITTIIOONN  CCLLAASSSSIIFFIICCAATTIIOONN  RREECCIIPPIIEENNTTSS  
    

PPRRIINNCCIIPPAALL  AAss  ppeerr  AAwwaarrdd  MMaarrkk    WWiilllliiaammss  

    

DDEEPPUUTTYY    PPRRIINNCCIIPPAALL  AAss  ppeerr  AAwwaarrdd  RRooddnneeyy  BBrryyaarr  

    

FFAAIITTHH  &&  LLIITTUURRGGYY    LLEEAADDEERR  PPOOLL    22  &&  ttiimmee  rreelleeaassee  DDeebbrraa    AAtthhaaiiddee  

    

LLIITTEERRAACCYY  &&  NNUUMMEERRAACCYY  LLEEAADDEERRSS  PPOOLL    22  &&  ttiimmee  rreelleeaassee  EEmmiillyy    OO’’CCoonnnnoorr  ((PP--22))  

RRooddnneeyy  BBrryyaarr  ((33--66))  

    

SSTTUUDDEENNTT    WWEELLLLBBEEIINNGG    LLEEAADDEERR  PPOOLL    22  &&  ttiimmee  rreelleeaassee  AAnnddrreeaa  FFeerrnnaannddeezz  

    

 

Support  Team 
 

LLIITTEERRAACCYY  IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  ttiimmee  rreelleeaassee  FFiioonnaa    FFooggaarrttyy  

    

NNUUMMEERRAACCYY    IINNTTEERRVVEENNTTIIOONN  ttiimmee  rreelleeaassee  AAllaannaa    TTaalliiaa  

    

eeLLEEAARRNNIINNGG  OOuuttssoouurrcceedd  SSoouurrccee  CCeennttrraall  

    

 

LLeennggtthh    ooff    TTeerrmm  
  

  RRee  --    DDeeppuuttyy  PPrriinncciippaall  ~~  iinniittiiaall  ffoouurr  yyeeaarr  tteerrmm,,  tthheenn  aatt  tthhee  ddiissccrreettiioonn  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall  

  

  RRee  ––  FFaaiitthh,,  LLiittuurrggyy  LLeeaaddeerr  ~~  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss,,  ttoo  bbee  vvaaccaatteedd  ffoorr  ssttaaffff  aapppplliiccaattiioonn  ddeeppeennddeenntt  oonn  

ssttaaffff  eexxppeerrttiissee  ((ii..ee..  --  ccoommpplleettiioonn  ooff  aann  aapppprroopprriiaattee  aaddddiittiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn))  

  

  RRee  ––  CCuurrrriiccuulluumm  LLeeaaddeerr  ~~  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss,,  ttoo  bbee  vvaaccaatteedd  ffoorr  ssttaaffff  aapppplliiccaattiioonn  ddeeppeennddeenntt  oonn  

ssttaaffff  eexxppeerriieennccee  &&  eexxppeerrttiissee  

  

  RRee  ––  SSttuuddeenntt  WWeellllbbeeiinngg  LLeeaaddeerr  ~~  aa  mmiinniimmuumm  ooff  ttwwoo  yyeeaarrss,,  ttoo  bbee  vvaaccaatteedd  ffoorr  ssttaaffff  aapppplliiccaattiioonn  

ddeeppeennddeenntt  oonn  ssttaaffff  eexxppeerrttiissee  ((ii..ee..  --  ccoommpplleettiioonn  ooff  aann  aapppprroopprriiaattee  aaddddiittiioonnaall  qquuaalliiffiiccaattiioonn))  

  

 

SScchhooooll    EExxeeccuuttiivvee    AAuutthhoorriittyy  &&  ‘‘CChhaaiinn  ooff  CCoommmmaanndd’’  
  

IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  tthhee  PPrriinncciippaall,,  tthhee  DDeeppuuttyy  PPrriinncciippaall    ((DDaanniieell  PPaarrnniiss))  aassssuummeess  aallll  rreessppoonnssiibbiilliittiieess  

ddeelleeggaatteedd  ttoo  tthhee  PPrriinncciippaall  bbyy  tthhee  PPaarriisshh  PPrriieesstt..  

  

IInn  tthhee  aabbsseennccee  ooff  bbootthh  ooff  tthhee  aabboovvee,,  lliimmiitteedd  EExxeeccuuttiivvee  AAuutthhoorriittyy  iiss  ddeelleeggaatteedd  ttoo  aa    mmeemmbbeerr  ooff  tthhee  

LLeeaaddeerrsshhiipp  TTeeaamm  ((aanndd  iiff  aallll  aabbsseenntt,,  sseenniioorr  tteeaacchhiinngg  ssttaaffff))  ttoo  uunnddeerrttaakkee  ddeecciissiioonn  mmaakkiinngg  rreessppoonnssiibbiilliittyy  

iinn  ccaasseess  ooff  eemmeerrggeennccyy  ((ee..gg..  eevvaaccuuaattiioonn  oorr  iinnvvaaccuuaattiioonn))  oorr  wwhheerree  tthheerree  mmiigghhtt  bbee  ppaarreenntt  oorr  ssttaaffff  ccoonnfflliicctt  

oorr  mmiissccoonndduucctt  rreeqquuiirriinngg  ‘‘ssiimmppllee’’rreessoolluuttiioonn..    

  

TThheessee  ppeeooppllee  aarree  lliisstteedd  bbeellooww  iinn  oorrddeerr  ooff  ‘‘CChhaaiinn  ooff  CCoommmmaanndd’’  ::  

  

  RRooddnneeyy  BBrryyaarr  

AAnnddrreeaa  FFeerrnnaaddeezz  

DDeebbrraa    AAtthhaaiiddee  

EEmmiillyy    OO’’CCoonnnnoorr  

MMaarriiaa    CCootteessttaa  

GGrraacciiee    PPrreenncciippee  

SSuussaann    SSaammmmuutt  
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