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‘Wij zijn groot 
in ’t kleine’ 

We voelen ons onderdeel van de gemeenschap en werken samen 

met veel organisaties en instellingen in Aldeboarn. Iedereen is 

welkom bij ons. We kennen elkaar en helpen elkaar. Bij ons kun 

je jezelf zijn. Zo vormen we een veilige thuisbasis voor kind en 

ouder. Als kinderen zich veilig en gezien voelen, halen ze het 

beste uit zichzelf en kunnen we de springplank zijn naar de (grote) 

wereld.  

 

Wij gaan uit van vertrouwen in elkaar. Samen zijn we verant-

woordelijk voor een fijne school. Wij verschuilen ons niet achter 

regels, methodes en protocollen maar zijn oplettend en proac-

tief. We spreken elkaar daar in openheid op aan en helpen el-

kaar wanneer dat nodig is. We zorgen voor een rijke, uitdagende 

leeromgeving omdat we onze school zien als oefenplaats voor 

de echte wereld. De wereld is flink in beweging. (Sociale) media 

overspoelen ons, de kinderen en hun gezinnen. Daarom vinden 

wij een kritische houding essentieel. Dat helpt kinderen in de 

vorming van een eigen mening. We leren onze kinderen kritisch 

te zijn op eigen werk, maar ook kritisch te lezen en te luisteren 

in debat met elkaar, meningsvormend en proactief. Onze kinde-

ren bouwen een eigen portfolio en leren eigen doelen te stellen. 

Ons team werkt aan de doorontwikkeling van het aanbod weten-

schap en techniek. Vanzelfsprekend gaan we door met het stimu-

leren van een onderzoekende en actieve houding bij leerlingen én 

leerkrachten. Want onderzoeken en nieuwsgierig zijn én blijven is 

voorwaarde voor verdere ontwikkeling. Het is het kloppend hart 

van ons onderwijs.

 

De Boarne is een openbare basisschool, midden in Aldeboarn. Wij zijn een nuchtere Friese dorpsschool. 

Wij gebruiken ons gezonde verstand bij het geven van goed onderwijs aan ieder kind. 

Wij zijn De Boarne, Aldeboarn 
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