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Eerder had het Levisson Instituut al 

samen met Rimon de lerarenoplei-

ding verzorgd, zodat het in de rede 

lag Rimon bij Levisson onder te bren-

gen. Het Levisson Instituut leidt im-

mers op tot rabbijn, sjeliach tsiboer 

(voorzanger), leraar voor het joodse 

onderwijs, gabbai en ander kader voor 

de liberaal joodse gemeenschap in 

Nederland.

De stichting Levisson stelde de voor-

waarde dat de overname alleen door 

kon gaan als het financieel verant-

woord was. Intussen hebben alle ke-

hillot binnen het Verbond en Beit 

Ha’Chidush ingestemd jaarlijks een 

bijdrage naar grootte van de gemeen-

te te betalen voor Rimon.

Rimon-ljloc heeft als hoofdtaak les-

materiaal te ontwikkelen voor het Tal-

moed Tora-onderwijs (leeftijdscatego-

rie 4-13 jaar) in alle gemeenten die bij 

het Verbond zijn aangesloten. Naast 

het maken van nieuw lesmateriaal en 

het bewerken van bestaand materiaal, 

ontwikkelt Rimon ook lespakketten 

voor de leerkrachten, verzorgt het lan-

Rimon overgenomen door Levisson

Afgelopen zomer heeft de stichting Robert A. Levisson op 

verzoek van het Verbond (NVPJ) het Liberaal Joods Landelijk 

Onderwijs Centrum Rimon overgenomen van de stichting 

Sja’ar. 

delijke bijscholingen en praktische 

ondersteuning aan leerkrachten, or-

ganiseert het de Rimonderwijsdag en 

assisteert het bij het landelijk onder-

wijsweekend van Talmoed Tora. Ri-

mon houdt zich tevens bezig met (di-

gitale) onderwijsvernieuwing, zoals 

met de lesmethode voor het He-

breeuws, maar ook met joods onder-

wijs aan leerlingen met een beper-

king. 

Bij Rimon werken op freelance basis 

twee coördinatoren (Matty van Eldik 

en Liesbeth Aussen), die op afroep 

worden bijgestaan door twee mede-

werkers (Lea Abram en Israel Golani).

Afgelopen maanden verzorgde Rimon 

samen met Levisson een landelijke 

basisscholing voor nieuwe leerkrach-

ten. Uit het hele land volgden dertien 

deelnemers deze opleiding. De vier 

medewerkers van Rimon verzorgden 

de lessen.

Het lesmateriaal dat Rimon heeft ont-

wikkeld, bestaat uit gedrukt en digi-

taal materiaal. Het gedrukte materiaal 

(de les- en werkboeken), door Rimon 

vaak vertaald uit het Engels en be-

werkt naar de Nederlandse situatie, 

wordt door het Talmoed Tora onder-

wijs aangeschaft via Sja’ar, die als uit-

gever van de boeken blijft fungeren.

Het digitale lesmateriaal staat op de 

website van Rimon (www.rimon-ljloc.

nl) en bestaat uit een openbaar ge-

deelte, bestemd voor de leerlingen, 

hun ouders en andere geïnteresseer-

den, en een gesloten gedeelte, waar-

toe de leerkrachten met een inlogcode 

toegang  hebben.

Het Levisson Instituut heeft Rimon 

gevraagd het digitale lesmateriaal op 

de website flink uit te breiden. Intus-

sen staat er al veel nieuw lesmateriaal 

voor de leerkrachten op en ook veel 

nieuwe educatieve spellen voor de 

leerlingen, bijvoorbeeld voor de feest-

dagen,  maar ook voor de Hebreeuwse 

lessen. Bij het liberaal joods onderwijs 

wordt steeds meer gebruik gemaakt 

van digiborden, laptops en tablets en 

is er een grote behoefte aan het verder 

uitbreiden en intensiveren van de digi-

tale mogelijkheden. Op deze manier 

sluit de joodse les nog beter aan bij de 

hedendaagse wijze van lesgeven en 

biedt die ook ruimere differentiatiemo-

gelijkheden aan zowel de zwakke als 

de vergevorderde leerling.
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