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Welkom op de OSB
Kom vooral zelf kijken hoe onze school is. Op onze site www.osbplus.nl 
of op één van onze Open Dagen. Iedereen is welkom op de OSB. We zijn 
niet voor niets een Open Schoolgemeenschap met de Bijlmer als onze 
roots. De OSB dus. We zien je graag.

Adres
Gulden Kruis 5
1103 BE Amsterdam Zuidoost
Telefoon
020 690 90 50
E-mail 
info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl
Website
www.osbplus.nl

Vrijdag 

26 januari 
18-21 uur

Zaterdag 

27 januari
10-14 uur

Donderdag 

8 februari
18-21 uur
(speciaal voor havo/vwo)

OPEN
DAGEN

2018
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Pluspunten van de OSB

 Samen je talenten ontwikkelen en leren wie 
je bent, wat je kunt en wat je wilt. 

 Leren in een 2-jarige onderbouw met hoofd, 
hart en handen en ontdekken welk niveau 
bij jou past.

 Iedere leerling wordt gezien en gewaardeerd 
in onze kleinschalige organisatie.

 Conflicten leren oplossen in mediation en de 
jongerenrechtbank.

 Sterk mentoraat: oudergesprekken met 
mentor, leerling en ouders.

 Onderzoekend leren met enthousiaste, 
betrokken docenten.

 Fast Lane English/Cambridge-examens, 
extra Engelse lessen voor havo en vwo.

 Sterk profi el in sport en cultuur, veel 
naschoolse activiteiten en eigen leerorkest. 
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‘Het is best lastig de school te kiezen die bij je past. Elke 
school is wel bijzonder in iets. Maar bij de OSB ligt dat 
anders. Onze school is niet bijzonder in iets, maar is een 
heel bijzondere school. Dat zeggen we niet om op te 
scheppen, maar om je duidelijk te maken dat er een school 
is waar het om veel meer gaat dan cijfers en een diploma. 

De OSB is een school waar je met en van elkaar leert. 
En waar je leert om samen te leven en samen te werken. 
Wij zien elke dag hoe inspirerend dat werkt. Hier ben je 
thuis. In de eerste twee jaar werk je allemaal samen in 
één klas, maar wel op je eigen niveau. Dat biedt iedereen 
kansen. Ons eigenzinnige onderwijsconcept is een 
geweldige manier om jezelf voor te bereiden op jouw 
plek straks in de samenleving. Daarom durven we 
ook te zeggen dat we misschien wel de beste 
school zijn van Amsterdam. Ik hoop dat je voor 
de OSB kiest. Je bent van harte welkom.’

Hartelijke groet,

Saskia Grotenhuis
bestuurder/directeur

Hier ben je thuis
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