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AVI: Hoe werkt dit? Hoe werken we er op deze school mee?
Lezen stimuleert de ontwikkeling van taal, kennis, waardenbesef, begrip en fantasie.
Maar om goed te lezen, moet je veel lezen en dus ook graag lezen. Het belangrijkste is
dat jouw kind met plezier leest en het gevoel heeft dat het zelf mag kiezen wat het
leest. Een kind kan een bepaald onderwerp zo interessant vinden dat het daarover een
moeilijk boek uitkiest en met heel veel plezier leest. Zo’n boek lees je best samen met
jouw kind. Je laat jouw kind dan alles lezen wat het al kan lezen en jij leest de moeilijke
woorden en zinnen dan voor.
Hoe maak ik het lezen plezierig?
1. Laat jouw kind zelf kiezen waarover het wil lezen.
2. Maak bewust tijd om samen met jouw kind te lezen.
3. Ga samen met jouw kind op een rustige plaats zitten om te lezen. Maak het
daar gezellig.
4. Benadruk vooral wat er goed gaat. Leg geen overdreven nadruk op de fouten die
jouw kind leest. Leesplezier is het belangrijkste!
5. Lees af en toe ook eens een stukje voor. Kinderen leren veel uit goede
leesvoorbeelden.
6. Stop net voor het einde van het boek met lezen en raad samen met jouw kind
naar de afloop van het verhaal. Controleer dan of je de afloop goed hebt geraden
door het laatste stuk te lezen.
Het AVI-niveau staat voor het technisch leesniveau van een kind. Het geeft aan hoe
goed het kind een tekst kan lezen. Dus letterlijk hoe goed een kind kan lezen wat er
staat. Dit heeft dus niets te maken met het begrijpen van de tekst.
Boeken kunnen een bepaald AVI-niveau hebben. Dan geeft het AVI-niveau aan of een
boek veel of weinig moeilijk leesbare woorden bevat. Door een kind een boek te geven
dat aansluit bij zijn of haar eigen leesniveau, kun je voor meer leesplezier zorgen.
Welke (nieuwe) AVI-niveaus zijn er?
De nieuwe AVI indeling heeft 12 niveaus. Deze zijn gekoppeld aan de klassen van het
basisonderwijs.
(Nederlandse klasbenaming: 3 = L1 bij ons)
Midden 4 (M4) vertelt je dat jouw kind leest op het niveau midden tweede leerjaar. E4
duidt dan op het niveau einde tweede leerjaar.
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Maak je niet te snel zorgen
Als ouder relativeer je best op tijd en stond het AVI niveau van jouw kind. Dit
leesonderzoek heeft enkel de bedoeling om voor de minder goede lezers na te gaan
welke soort hulp ze nodig hebben. Het heeft zeker nooit de bedoeling gehad er een
wedstrijdje ‘om-het-eerst-het-hoogste-AVI-niveau-behalen’ van te maken.
Welke boekjes mag mijn kind lezen?
Er mag gerust al eens een boekje bij zijn dat net iets te gemakkelijk of net iets te
moeilijk is. Als je als ouder maar weet hoe je jouw kind moet begeleiden. Probeer samen
met je kind ook eens een boek op hoger niveau te lezen.
Hoe komt mijn kind aan een AVI-niveau?
De school doet tweemaal per schooljaar een leestest. Zo bepalen wij het leesniveau.
Hoort u niets hierover, dan zit uw kind op het gemiddelde leesniveau van zijn of haar
leerjaar. (zie tabel)
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