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Kom kijken en
overtuig jezelf

Kom naar één van de Open Dagen of Avonden, en bezoek onze site. De Open Avond op 
donderdag 9 februari is speciaal voor havo/vwo, maar iedereen is op alle Open Dagen welkom. 
Iedereen is welkom op de OSB. Maar er wordt wel wat van je verwacht. Je kiest niet voor niets 

voor misschien wel de beste school van Amsterdam.

OPEN
DAGEN

za 21 januari / 10-14 uur

di 31 januari / 18-21 uur 

do 9 februari / 18-21 uur 
speciaal voor havo/vwo 

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



Leren van elkaar

De OSB moet je beleven. De OSB is een brede school 
(vwo, havo, vmbo) die leerlingen uitdaagt. We willen 
meer dan een diploma voor een ieder kind. De OSB is 
zo bijzonder omdat je dingen leert die in je latere 
leven zwaarder tellen dan cijfers. Op de OSB leer je 
leven en samenleven. Wij stimuleren leerlingen hun 
talenten en vaardigheden te ontwikkelen, skills die 
de wereld van morgen nodig heeft en van je vraagt. 
De OSB is net zo gemengd en divers als Amsterdam. 
De OSB is echt de Amsterdamse school van nu. 

Extra uitdagingen

Op de OSB zit je de eerste twee jaar samen met 
leeftijdsgenoten van alle niveaus en achtergronden 
bij elkaar. Je werkt en leert samen. Je leert van 
elkaar. Je leert elkaar kennen en met elkaar 
samenwerken. Je wordt uitgedaagd op je talenten 

en vaardigheden. Zo leer je leven en leer je wat je 
nodig hebt in Amsterdam en in de wereld van 
morgen. En we hebben allerlei extra’s om je uit te 
dagen, zoals Fast Lane English, onderzoekend leren 
en veel science-practica. We hebben ook een 
jongerenrechtbank, mediation door leerlingen vanaf 
de eerste klas, een leerorkest en voor alle leerlingen 
in de onderbouw een breed programma met muziek 
en drama. Dat maakt de OSB misschien wel de beste 
school van Amsterdam. 

Bijzonder creatief en sportief

De OSB zit vol muziek en andere creatieve vakken. 
Het past in onze cultuur om in en na school veel tijd 
en aandacht te besteden aan muziek, drama en 
beel  dend. De OSB is ook een bijzonder sportieve 
school. Twee jaar terug werd de OSB voor de tweede  
keer (!) uitgeroepen tot sportiefste school in het 
voortgezet onderwijs in Nederland. 

Een geweldige manier om je 
voor te bereiden op later

Wij zijn ervan overtuigd dat ons eigenzinnige en 
veelgeroemde onderwijsconcept een geweldige 
manier is om jezelf voor te bereiden op jouw plek 
straks in de samenleving. We werken al een halve 
eeuw uit de overtuiging dat dit is wat je nodig hebt. 
Kom kennismaken. Goede kans dat je een jaar of vier, 
vijf of zes blijft.

Als je van een school meer verwacht dan cijfers en een 
diploma, verdiep je dan in de OSB. Vind je samenwerken, 
echt naar elkaar luisteren, samen problemen oplossen en 
leren omgaan met verschillen belangrijke vaardigheden? 
Kom dan kijken op de OSB. Want dat leer je daar dus 
allemaal. En daarin is de OSB misschien wel de beste 
school van Amsterdam.


