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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 eigen-  
zinnige 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.’

Saskia Grotenhuis, bestuurder-directeur
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Samen je talenten ontwikkelen, leren werken  
met je hoofd, je hart en je handen

Leren wie je bent en wat je kunt door een breed 
aanbod van vakken

Tweejarige heterogene onderbouw met tijd om  
te ontdekken welk niveau jou past

Oudergesprekken met leerling en mentor en  
ouderavonden

Iedere leerling wordt gezien en gewaardeerd

Conflicten leren oplossen in mediation en de  
jongerenrechtbank

Enthousiaste, betrokken docenten met vakkennis

Onderzoekend leren als voorbereiding op hoger  
en universitair onderwijs

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

Sterk profiel in sport en cultuur, veel naschoolse 
activiteiten en eigen leerorkest

10 punten 
van de OSB
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Kansen bieden, talent ontwikkelen
De OSB is een bijzondere school met heel veel pluspunten en 
waar je veel extra’s leert die in je latere leven zwaarder tellen dan 
cijfers. De OSB biedt een breed aanbod van vakken waarin alle 
talenten van leerlingen worden aangesproken, zowel op  
het gebied van denken en doen als van analyseren en creëren. 
Hoofd-hart-handen, noemen wij dat. De OSB stimuleert  
leerlingen hun talenten en vaardigheden te ontwikkelen, de  
21st century skills die de wereld van morgen nodig heeft en  
van je vraagt. 

Samen leren op je eigen niveau
De tweejarige heterogene onderbouw geeft iedere leerling zo alle 
kansen, tijd en ruimte om zich te ontwikkelen naar zijn of haar 
niveau om vervolgens door te stromen naar vmbo, havo of vwo. 
Dat werkt zo goed omdat kinderen leren om te gaan met ver-
schillende talenten, sociale achtergronden en culturen. 
Onderzoek leert dat samenwerken zorgt voor betere resultaten. 
We dagen leerlingen uit om in hun vaste mentorklas samen te 
leren met anderen. In de les is het aanbod afgestemd op het 
niveau van elke leerling, wat hij of zij aan kan voor een bepaald 
vak. Afhankelijk van het onderwerp werken leerlingen van  
hetzelfde of juist van verschillende niveaus samen. Toetsen en 
opdrachten zijn altijd afgestemd op het hoogst mogelijke niveau 
dat een leerling aan kan. Zo wordt elke leerling uitgedaagd om te 
laten zien wat hij of zij kan, ook de cognitief slimmere leerlingen.

Betrokken en kleinschalig
Leren doe je het best wanneer je je prettig en gekend voelt.  
De OSB is een moderne, grote school, georganiseerd in deel-
scholen. Elke deelschool heeft een vaste plek en eigen docenten 
en lokalen. De mentor op de OSB heeft intensief contact met  
jou en de klas. Zeker twee keer per jaar spreekt de mentor met 
leerling en ouders over leerresultaten maar ook over de sociale  
en emotionele ontwikkeling. 

2  De visie van de OSB
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Meer dan een passend diploma
De OSB is zo bijzonder omdat wij meer willen dan een passend 
diploma voor jou. De OSB is anders omdat je er dingen leert die 
in je latere leven zwaarder tellen dan cijfers alleen. Daarom zijn 
er veel extra’s. In de onderbouw is er techniek en verzorging, 
maar ook drama en muziek voor alle leerlingen. Je doet samen 
onderzoek bij science en biologie en in Fast Lane English haal  
je extra Cambridge certificates. Er is een uitgebreid naschools 
aanbod. Er zijn activiteitendagen binnen en buiten school en  
lessen met activiteiten die vakoverstijgend zijn. 

De Amsterdamse school van nu
Op de OSB leer je leven en samenleven, omgaan met elkaar,  
met verschillen in achtergrond en leerniveau. Je werkt samen in 
gemengde groepen, maakt samen opdrachten, presenteert 
samen en lost samen problemen op. Je leert onderzoeken en je 
verantwoordelijkheid nemen. Dat doen we in lessen en projecten 
als de jongerenrechtbank en mini-mediators. En dat doen we in 
een diverse omgeving. De OSB is gemengd en veelkleurig als 
Amsterdam zelf. Daarom is de OSB met recht de Amsterdamse 
school van nu. 

BOUW 
JE EIGEN 
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De OSB wil ieders sociale en creatieve talenten  
ontwikkelen. Daarom krijgen alle leerlingen in de eerste 
twee jaar drama, muziek, beeldende vorming, techniek  
en verzorging. De OSB hecht bijzonder aan deze brede 
vorming die van kinderen betrokken burgers maakt en die 
je met kennis en vaardigheden voorbereidt op de wereld 
van morgen. 

Taal is essentieel
Taal is de basis. Taal is essentieel. De OSB stimuleert  
taalontwikkeling op meerdere manieren. Elke les start 
met een kringgesprek. Wie dat nodig heeft, krijgt een 
taalondersteuningsprogramma. Er is een poëzieproject  
en er zijn spannende wedstrijden columns schrijven.   

Bijzondere science
De sciencelessen op de OSB zijn best bijzonder. 
Onderzoekend leren staat centraal. De lessen zijn opge-
bouwd rond het zelfstandig opzetten van proeven, waar-
bij leerlingen achteraf zelf het lesboek schrijven aan de 
hand van wat zij hebben onderzocht en ontdekt. 

Extra tijd voor creatieve vakken
Creativiteit is op jouw manier leren om oplossingen te 
vinden. Het verschilt per vak, maar altijd gaat het om  
de samenwerking van hoofd, hart en handen. Creatieve  
vakken spelen daarbij een belangrijke rol. 

Door samen muziek te maken, je verbeelding te volgen in 
drama en uit te werken in materiaal en tekst, wordt leren 
ook het inzetten en benutten van je eigen creativiteit. 
Daarom is er meer dan op andere scholen op de OSB 
extra tijd en prioriteit voor creatieve vakken. De creatieve 
vakken zijn in gespecialiseerde vaklokalen, en er is een 
muziekpaviljoen met veel instrumenten en oefenstudio’s. 
OSB-leerlingen doen mee aan tal van culturele en educa-
tieve programma’s, zoals het jaarlijkse jeugdproject van 
Toneelgroep Amsterdam.

Bijzonder sportief
De OSB is een bijzonder sportieve school. De OSB won al 
twee keer de titel ‘sportiefste school van Nederland’. We 
doen veel aan bewegingsonderwijs en er is een groot aan-
tal naschoolse sportclubs. Er zijn regelingen voor topspor-
tende leerlingen, zoals jonge Ajacieden en FC Utrecht-
spelers. Er is een speciale sportklas in vmbo-tl en de havo 
heeft sport (BSM) als keuzevak. Je kunt dus eindexamen 
doen in sport. 

De wereld ontdekken
De OSB wil leerlingen de wereld om hen heen laten  
ontdekken. In de eerste klas is er een kennismakingskamp 
ergens in Nederland. Later is er een onderzoeksweek in 
de Ardennen of bezoek aan Barcelona, Berlijn, Londen  
of Rome. Alle klassen hebben activiteiten-dagen, met 
bezoeken aan musea, het Concertgebouw of de Tweede 
Kamer. Opdrachten en projecten laten je de wereld in je 
klas en om je heen nog verder ontdekken.

4  Brede vorming voor de wereld van morgen
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Lessen op de OSB hebben een speciale opbouw. Elke les 
begint in de kring. Daar wordt de lesstof besproken en 
worden nieuwe opdrachten uitgelegd. Iedereen komt aan 
het woord. Zo leer je jouw mening te verwoorden en te 
luisteren naar anderen. Na de kring is de werkfase waarin 
je alleen of samen aan opdrachten werkt. Aan het eind 
van de les is er weer de kring en is er reflectie op de les. 
Zo leer je op de OSB wat je goed kunt en waar je minder 
in bent. Dat maakt je bewust en zelfstandig en goed voor-
bereid op je vervolgopleiding. Naast de opdrachten in de 
klas is er huiswerk. In de onderbouw vraagt dat gemid-
deld twee uur per dag van je, in de bovenbouw en zeker 
in de examenklassen is dat meer. Elke leerling kan drie 
keer per week gratis naar de huiswerkklas. Er is een 
mediatheek en er zijn studiezalen voor de onderbouw en 
bovenbouw vmbo, havo en vwo. Er zijn veel computers, 

laptops en tablets op school. In elk lokaal is een smart-
board en laptops en tablets zijn belangrijke instrumenten 
in de les. 

Na schooltijd
Na schooltijd blijft de schooldag bijzonder. OSB-breed 
heeft een uitgebreid cultureel en sportief naschools aan-
bod van zelf mode maken tot leren koken, toneelspelen, 
games ontwerpen, basketballen en zwemmen. De OSB 
werkt daarvoor samen met organisaties als Topscore, 
Bijlmer Parktheater en de Muziekschool Zuidoost.  
En de OSB heeft een eigen leerorkest voor alle leerlingen 
van der OSB en heel Zuidoost. Het orkest heeft geregeld 
concerten in en buiten de school. We ontvangen school-
orkesten uit b.v. Canada en zijn op muziekreis naar 
Duitsland geweest.

 Op de OSB is elke schooldag bijzonder
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Hoe de 
onderbouw 

werkt   
De schooldag begint om 8.30 uur, in de onderbouw op maandag  

en donderdag in principe tot 15.30 uur, op dinsdag, woensdag en vrijdag 
tot 14.30 uur. Een les duurt 60 minuten. OSB-breed activiteiten sluiten aan 
op de schooldag. Bij ziekte is er altijd inval bij de lessen van het 2e tot en 
met het 5e uur. Huiswerkklassen zijn op di-wo-do van 15.30 tot 17.30 uur.    
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Laten zien wat je kunt
Op de OSB zitten in de regel 26 en maximaal 28 leer-
lingen met verschillende niveaus bij elkaar in hun mentor-
klas. Toch kan iedereen op eigen niveau aan de slag 
omdat we met verschillende opdrachten en toetsen 
werken. Elke leerling krijgt dus het aanbod dat past bij 
het advies. Dit verschilt per vak, onderwerp en opdracht. 

Geen cijfers maar letters
In de onderbouw krijg je geen cijfers, maar letters die 
laten zien hoe je presteert voor een vak. We willen geen 
afrekenmodel met cijfers tot achter de komma, daarom 
beoordelen we met letters die variëren van ‘zeer goed’ tot 
‘onvoldoende’. En we vinden ook je lerende en sociale 
houding belangrijk en de ontwikkeling daarvan kunnen 
we niet uitdrukken in cijfers. In de bovenbouw werken we 
wel met cijfers en aan het eind krijg je uiteraard een mooi 
diploma met een cijferlijst.

Later kiezen
Leerlingen starten op de OSB op het niveau van hun 
basisschooladvies. Soms kost het kinderen wat meer tijd 
voordat ze laten zien wat ze aankunnen en in zich heb-
ben. Door uitstel van keuze voor een schooltype en de 
intensieve begeleiding op de OSB krijgen leerlingen twee 
jaar langer de kans zich verder te ontwikkelen. 

Ontdekken wat je allemaal kunt
In de tweejarige brugperiode wordt bij elk vak gekeken 
welk niveau bij een leerling past. Zo kun je ontdekken wat 
je kan en waar je kwaliteiten en interesses liggen. 
Mentoren kijken samen met leerling en ouders welk 
niveau past bij de leerling en wat je moet doen om naar 
het gewenste niveau te komen. De definitieve keuze voor 
het schooltype in de bovenbouw volgt aan het eind van 
de tweede klas en voor havo-vwo’ers aan het eind van de 
derde klas.

 Hoe de onderbouw werkt



Havo | vwo 
op de OSB   

In het derde jaar samen naar havo/vwo
In de derde klas krijg je leerstof op havo- en vwo-niveau. Leerlingen met 

een havo- of havo/vwo-advies hebben dan nog een jaar om te laten zien of 
ze vwo-niveau aankunnen. In het derde jaar kun je doorgaan met Fast Lane 

English dat je voorbereidt op het hoger en universitair onderwijs waar 
Engels verplicht is. Er is dan een uitwisseling met Engelse kinderen en er 

zijn extra studiereizen. 
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Havo | vwo 
op de OSB   

Profielkeuze havo en vwo
Leerlingen kiezen in klas 3 een profiel: Economie en 
Maatschappij, Cultuur en Maatschappij, Natuur en 
Techniek of Natuur en Gezondheid. In het NG- en 
NT-profiel krijg je bijvoorbeeld les in het AMC, waardoor 
onderzoekend leren een heel praktische en realistische 
ervaring wordt. Voor vwo’ers is het zelfs mogelijk een 
dubbelprofiel te kiezen. Naast ons uitgebreide program-
ma om de profielkeuze te begeleiden, krijgen de leerlin-
gen in samenwerking met het AMC en de VU voorlichting 
over eventuele vervolgrichtingen en beroepsgroepen. 

Stage en werkweek 
In 4 havo en 5 vwo ga je een week op stage. In overleg 
met je mentor en met hulp van de decaan kies je een 
stage die aansluit bij je profiel en die je voorbereidt op je 
vervolgstudie. Je stageverslag presenteer je aan je ouders 
en medeleerlingen. In het zelfde leerjaar ga je met je 
mentorklas op werkweek naar het buitenland. Het pro-
gramma van de werkweek houdt het midden tussen edu-
catief en sportief. Het educatieve gedeelte wordt voorbe-
reid in de verschillende vaklessen, De werkweek van havo-
klassen heeft een wisselende bestemming. Londen, Praag 
en Berlijn zijn vaak gekozen steden. De vwo-leerlingen 
gaan elk jaar naar Rome als onderdeel van de klassieke 
vorming.

Ons vwo is klein maar groeiend
Op de OSB is vwo een bijzondere leerschool. Je hebt er 
drie jaar de tijd om te laten zien of je het vwo-niveau aan 
kunt. Je werkt vanaf de eerste klas op vwo-niveau.  
Taken, toetsen en opdrachten sluiten aan bij de denkende 
en verbale leerstijl van vwo-leerlingen. OSB vraagt eigen 
initiatief en biedt een sterk pedagogisch klimaat.  
Je wordt uitgedaagd en krijgt steun en aanmoediging. 
Maar je moet het wel laten zien.

Extra kansen in ons tweefasen vwo
De OSB is bij uitstek een school die maatwerk en kansen 
wil bieden. Daarvoor hebben wij onze vwo-afdeling zo 
goed mogelijk ingericht met een uniek aanbod. Je kunt 
kiezen uit verschillende routes. Goed presterende 
havoleerlingen kunnen om een vwo-diploma te halen een 
vwo-kernprogramma met ingebouwd havo-programma 
volgen, het landelijk tweefasen vwo-project. Excellente 
vwo’ers bieden we verdieping en verbreding en de moge-
lijkheid om aan het eind van klas 5 examen te doen in een 
vak. En de havo-plus leerling in dit programma krijgt de 
kans om met het havo-diploma door te stromen naar  
6 vwo. Leerlingen die goed presteren moedigen we aan 
om mee te doen aan de masterclasses van het Pre 
University College van de VU. 

 Havo/vwo op de OSB 



Vmbo 
op de OSB   

Kiezen voor je toekomst
Op het vmbo is er op de OSB veel te kiezen. Alle profielen – voorheen  

sectoren – worden aangeboden. In de beroepsgerichte leerwegen bieden 
we Zorg en Welzijn, Techniek en Ontwerpen, en Economie en Ondernemen. 

In de theoretische leerweg kies je uit Zorg en Welzijn, Techniek en 
Economie. Ook blijft er in de bovenbouw veel aandacht voor de brede  

vorming in het grote aanbod van creatieve vakken en van sport. 
    



Vmbo 
op de OSB   
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De theoretische leerweg
In deze leerweg ligt de nadruk vanzelfsprekend op de 
theoretische vakken. Aan het eind van de derde klas kies 
je een profiel en het daarbij horende vakkenpakket. Je 
doet eindexamen in zes vakken. Je kunt een vak afsluiten 
op een hoger niveau of doorstromen naar de havo. Je 
spreekt met je mentor af hoe je je daarop voorbereidt. 

Kunstklas en sportklas
Bijzonder op de OSB is het extra aanbod in de theoreti-
sche leerweg van een aparte kunst- en sportklas.  
Daar kun je je creatieve of sportieve talenten verder  
ontwikkelen en je voorbereiden op de verschillende  
vervolgopleidingen die het ROC biedt. 

De beroepsgerichte leerweg
De OSB biedt zowel de basis- als de kaderberoepsgerichte 
leerweg aan. De praktijk speelt een belangrijke rol in de 
beroepsvoorbereidende vakken. Ruim een derde van je 
lessen ligt in het gekozen profiel. Daarnaast heb je  
algemene vakken als Nederlands, Engels, wiskunde en 
biologie, deels afhankelijk van je profiel. Basis- en kader-
leer-lingen zitten bij elkaar in de mentorklas. Voor de 
algemene vakken geldt dat je examen mag doen op het 
hoogst mogelijke niveau. Dat wordt dus per vak bepaald. 

Stage en werkweek
Stages zijn in alle leerwegen en alle profielen van het 
vmbo van belang. In overleg met je mentor en met behulp 
van de stagecoördinator of decaan kies je een stage die 
aansluit bij je profiel en die je voorbereidt op je vervolg-
studie in het MBO of op één van de ROC’s. Je stagever-
slag presenteer je aan je ouders en medeleerlingen. De 
werkweek naar de Ardennen of Berlijn is elk jaar weer een 
spannend hoogtepunt. 

 Vmbo op de OSB
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Open Schoolgemeenschap Bijlmer
Gulden Kruis 5  | 1103 BE Amsterdam Zuidoost

T  020 – 690 90 50  E info@openschoolgemeenschapbijlmer.nl


