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Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam Zuidoost

020 – 690 90 50

info@osbijlmer.nl
serieusgoed.osbijlmer.nl

De OSB is te bereiken met bus 41, 47 en 66 (halte Tulastraat),  
Metro 50 en 54 (station Bijlmer Arena) en Metro 53 (station Ganzenhoef)
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welkom
Wat leuk dat je interesse hebt in de OSB. Een school 
waar we de dingen al meer dan 45 jaar met veel succes 
een beetje anders doen. In deze brochure ontdek je 
wie we zijn en wat je bij ons kunt beleven en bereiken. 

Als we oud-leerlingen spreken, horen we vaak: “fantas-
tische sfeer”, en: “docenten hebben écht aandacht 
voor je.” Ik denk dat dat komt omdat leerlingen, 
ouders en docenten regelmatig samen bespreken 
hoe het gaat en wat je nodig hebt om het diploma te 
halen dat bij jou past. 

Bij de OSB vinden we dat je jouw uiteindelijke keuze 
voor vwo, havo of vmbo pas in de tweede of derde 
hoeft te maken. Zo krijg je alle kans om in je niveau 
te groeien. We bieden extra veel ruimte voor sport 
en creatieve vakken en in de lessen dagen onze 
docenten je uit om het beste uit jezelf te halen. 

Ik vind de OSB bijzonder omdat we een mini- 
samenleving zijn. We leren van en met elkaar. 
Bijvoorbeeld via de dagelijkse klassengesprekken. 
Onze oud-leerlingen blijken bovengemiddeld in 
staat om goede vragen te stellen en om te gaan 
met alle soorten mensen. Dat leer je niet uit een 
boek. Dat leer je door elkaar te ontmoeten. Slaag 
je bij ons eenmaal voor vwo, havo of vmbo dan 
heb je een streepje voor in de maatschappij. 

Maryse Knook
directeur – bestuurder



 

Sinds 1971

1500 leerlingen

Gezellige school

Koken

Verzorging

Games maken

Theaterles

Hoofd, hart, 
handen

Arena
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Fast Lane English 

Science

Mode

Reizen

Sportief

Dagelijkse  
klassengesprekken

Onderbouw VWO, Havo 
en VMBO door elkaar

Jongerenrechtbank en 
minimediators

Stage bij AMC
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Een schooldag in de onderbouw

 

OSB biedt 3x per week 
gratis huiswerkklas,  
studiezalen, mediatheek 
met gebruik van laptops, 
PC’s en tablets. 

Start
8.30 uur

Lessen van
60 minuten

Klassengesprek

Uitleg

Opdrachten

Reflectie Huiswerk
2 uur per dag
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Zo werkt de onderbouw
Leerlingen starten op de OSB op het niveau van hun basisschooladvies. De 
eerste twee schooljaren zitten er maximaal 28 leerlingen met vwo-, havo- 
en vmbo-advies bij elkaar in de klas. Iedereen kan op eigen niveau aan de 
slag, omdat we met verschillende opdrachten en toetsen werken. Elke leer-
ling krijgt dus het aanbod dat past bij zijn of haar kunnen.

Later kiezen
Mentoren kijken samen met leerling en ouders welk niveau past bij de leer-
ling en wat je moet doen om naar het gewenste niveau te komen. De defi-
nitieve profielkeuze voor de bovenbouw volgt voor vmbo aan het eind van 
de tweede klas. Voor havo-vwo’ers aan het eind van de derde klas.
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inspirerend
De OSB is bewezen succesvol. Met name vanwege 
ons onderscheidende onderbouwconcept en de 
resultaten die we behalen. Je leert hier studeren en je 
verantwoordelijkheid nemen. En je wordt uitgedaagd 
om je eigen mening te vormen. 

Deelscholen
De OSB is een grote school waar veel mogelijkheden 
zijn. Omdat we werken in deelscholen met een vaste 
groep docenten, blijft het tegelijk persoonlijk en 
overzichtelijk.

Persoonlijke aandacht
We geloven in vrijheid en talentontwikkeling van ieder 
kind. Maar eisen daarbij serieuze inzet en discipline. 
Samen met je mentor en ouders bepalen we hoe je het 
beste van jezelf kunt laten zien.

Uitdagend op alle vlakken
Naast de basisvakken is er een breed aanbod van 
extra lessen en naschoolse activiteiten. Sporters, 
taaltalenten, rekenaars en creatieve geesten komen 
volop aan hun trekken. 

Serieus leuk 
Misschien wel het allerbelangrijkste: de Open 
Schoolgemeenschap Bijlmer is niet alleen een serieus 
goede, maar ook gewoon een serieus leuke school. 
Midden in de wereld, gezellig en volledig van nu.
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breed
Alle leerlingen in de eerste twee jaar krijgen lessen drama, muziek, beeldende vorming, tech-
niek en verzorging. Daarnaast bieden we een uitgebreid extra programma aan na schooltijd, 
het zogenoemde OSB-breed.

Taal
Taal is de basis van veel andere vakken en 
vaardigheden. Taalontwikkeling stimuleren we 
dan ook op meerdere manieren. Bijvoorbeeld 
met een poëzieproject, wedstrijden columns 
schrijven en wie dat nodig heeft, volgt een 
taalondersteuningsprogramma. Maar ook kun 
je kiezen voor ‘Fast Lane English’ waarmee je 
Cambridge-certificaten kunt halen. Hiermee 
heb je makkelijker toegang tot buitenlandse 
universiteiten.

Science
Bij de sciencelessen staat onderzoekend leren 
centraal. Van apps bouwen tot 3D-printen en 
proefjes doen. Of wellicht vind je het interes-
sant om te weten hoe technologie gebruikt 
wordt bij Ajax? Het is om de hoek.

Creatief
Muziek, drama, beeldende vorming… we 
hebben veel aandacht voor creatief talent. Er 
zijn allerlei verschillende culturele en educa-
tieve programma’s waaraan je kunt meedoen. 
Van tekenen en schilderen tot fotografie, 
mode-ontwerpen of een DJ-les. Ook heeft 
de OSB een eigen orkest voor alle leerlingen 
en heel Zuidoost. Het orkest houdt geregeld 
concerten, zowel in als buiten de school. 
We ontvangen schoolorkesten uit bijvoor-
beeld Canada of gaan op muziekreis naar 
Duitsland.

Sport
De OSB won al twee keer de titel ‘sportiefste 
school van Nederland’. We doen veel aan 
bewegingsonderwijs en er zijn een groot 
aantal naschoolse sportactiviteiten. Ook zijn 
er regelingen voor topsportende leerlingen. 
Er is zelfs een speciale sportklas en in de 
havo kun je eindexamen doen in het vak 
bewegen, sport en management. 

Reizen
We willen dat je de wereld om je heen gaat 
ontdekken. Daarom trekken we er geregeld 
op uit. Naar Keulen, Barcelona, Berlijn, 
Londen of Rome. Alle klassen hebben 
activiteiten- dagen, met bezoeken binnen 
Nederland aan musea, het Concertgebouw of 
de Tweede Kamer. 

Stages
We bereiden je goed voor op je vervolg-
opleiding en loopbaan. Bijvoorbeeld door 
onze aandacht voor onderzoek en onze 
unieke relatie met het AMC waar alleen de 
leerlingen van de OSB mogen stagelopen. 
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Havo en VWO 
In het derde jaar samen naar havo/vwo
In de 3e zitten havo- en vwo-leerlingen nog bij elkaar in één klas. Zo 
hebben we samen alle tijd om te onderzoeken wat het best bij je past: 
havo of vwo.

In dit jaar kun je bovendien doorgaan met ‘Fast Lane English’ dat je nog 
beter voorbereidt op het hoger en universitair onderwijs. Er is dan een 
uitwisseling met Engelse leerlingen en er zijn extra studiereizen en culturele 
activiteiten.

Uitgedaagd
Vanaf de eerste klas sluiten lesstof, taken, toetsen en opdrachten aan bij 
jouw eigen niveau. OSB biedt een sterk pedagogisch klimaat waarin alle 
leerlingen worden uitgedaagd om te excelleren.

Profielkeuze 
Leerlingen kiezen in klas 3 een profiel: Economie en Maatschappij, Cultuur 
en Maatschappij, Natuur en Techniek of Natuur en Gezondheid. Voor 
vwo’ers is het mogelijk een dubbelprofiel te kiezen. In het Natuur en 
Techniek en Natuur en Gezondheid-profiel krijg je bijvoorbeeld les in het 
AMC, waardoor onderzoekend leren een heel praktische en realistische 
ervaring wordt. 

Extra kansen door tweefasen-vwo
De OSB is bij uitstek een school die maatwerk en kansen wil bieden. 
Daarvoor hebben wij onze vwo-afdeling ingericht via het landelijk twee-
fasen vwo-project. Je kunt kiezen uit verschillende routes. Excellente 
vwo’ers krijgen extra verdieping en verbreding en de mogelijkheid om aan 
het eind van de 5e klas al examen te doen in een vak. 

Leerlingen met hoge cijfers moedigen we aan om mee te doen aan de 
masterclasses van het Pre-University College van de VU. Goed presterende 
havo-leerlingen krijgen de kans om met het havo-diploma door te stromen 
naar 6 vwo. 
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VMBO
In de beroepsgerichte leerwegen zijn er de profielen 
Zorg en Welzijn, Techniek en Ontwerpen, en Economie 
en Ondernemen. In de theoretische leerweg kies je uit 
Zorg en Welzijn, Techniek en Economie. In de boven-
bouw blijft er veel aandacht voor de brede vorming via 
het grote aanbod van creatieve vakken en sport.

De beroepsgerichte leerweg
De OSB biedt zowel de basis- als de kaderberoeps-
gerichte leerweg aan. De praktijk speelt hierin een 
belangrijke rol. Ruim een derde van je lessen ligt in het 
gekozen profiel. Daarnaast krijg je algemene vakken als 
Nederlands, Engels, wiskunde en biologie, deels afhan-
kelijk van je profielkeuze.

De theoretische leerweg
Aan het eind van de derde klas kies je een profiel 
en het daarbij horende vakkenpakket. Je doet eind-
examen in zes of zeven vakken. Je kunt een vak ook 
afsluiten op een hoger niveau of doorstromen naar 
de havo of mbo. Met je mentor spreek je af hoe je je 
daarop voorbereidt. Bijzonder is het extra aanbod in 
de theoretische leerweg van een kunst- of sportprofiel. 
Daar kun je je creatieve of sportieve talenten verder 
ontwikkelen.



Fast Lane English/Cambridge-examens, 

extra lessen Engels voor havo en vwo

Sterk profiel in sport en cultuur, veel 

naschoolse activiteiten en eigen leerorkest

Onderzoekend leren als voorbereiding 

op hoger en universitair onderwijs

Enthousiaste, betrokken 

docenten met vakkennis

Conflicten leren oplossen in mediation 

en de jongerenrechtbankIedere leerling wordt gezien 

en gewaardeerd 

Oudergesprekken met leerling 

en mentor en ouderavonden

Tweejarige heterogene onderbouw met 

tijd om te ontdekken welk niveau jou past

Leren wie je bent en wat je kunt door 

een breed aanbod van vakken

Samen je talenten ontwikkelen, leren  

werken met je hoofd, je hart en je handen


