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Ik lees op niveau AVI M3 / AVI 1

DE KAT
Illustraties: Charel Cambré
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Over AVI
Veel ouders van beginnende lezertjes vinden het moeilijk om een geschikt boek te vinden
voor hun kind. Het AVI-systeem is een handig hulpmiddel om een leesboek op het juiste
niveau te kiezen. Het systeem heeft twee belangrijke toepassingen: de bepaling van de
leesvaardigheid enerzijds en de indeling van teksten naar moeilijkheidsgraad anderzijds.
In de loop van het schooljaar zal de leerkracht regelmatig het leesniveau van uw kind
testen door het een tekst of een reeks woorden hardop te laten lezen. Het leesniveau
wordt bepaald aan de hand van het aantal juist gelezen woorden en de leestijd.
Het wordt uitgedrukt in een AVI-niveau.
Ook het leesniveau van een boek voor beginnende lezertjes wordt vooraf getest.
Elk AVI-niveau heeft namelijk zijn eigen tekstkenmerken. Deze hebben onder meer
betrekking op de lengte van woorden, het gebruik van bepaalde lettercombinaties,
het gebruik van hoofdletters, enz.
Het AVI-systeem is onlangs gemoderniseerd. Dit zijn de voornaamste verschillen
tussen het nieuwe en het klassieke AVI-systeem:

AVI nieuw

AVI klassiek

12 niveaus

9 niveaus

De niveaus zijn gekoppeld aan de leerjaren
van de lagere school en komen overeen
met de gemiddelde leesvaardigheid van
kinderen op dat moment.

Elk niveau is gekoppeld aan een bepaalde
complexiteit van woordgebruik en
zinsstructuur.

Er zijn 2 leesniveaus per leerjaar:
het niveau dat de gemiddelde leerling
halverwege het schooljaar heeft bereikt
(M voor Midden) en het niveau dat de
gemiddelde leerling aan het einde van
het schooljaar heeft bereikt (E voor Einde).
Er is ook een niveau van begrijpend lezen
toegevoegd, het CLIB-niveau.

De niveaus zijn genummerd van 1 tot 9,
waarbij 1 het gemakkelijkste niveau is
en 9 het moeilijkste.

Suske_WiskeAVI_M3_int_kat KAAT.indd 6

23/07/2020 13:50

In de onderstaande tabel vindt u een overzicht van alle leesniveaus uit beide systemen:

AVI nieuw

AVI klassiek

CLIB

Vaardigheidsniveau

Start

1

Start

Beginnende lezertjes

M3

1-2

3

Midden 1ste leerjaar / groep 3

E3

2-3

M4

3-4-5

E4

4-5-6

M5

5-6

E5

6-7-8

M6

7-8-9

E6

8-9

M7

8-9 ->9

E7

>9

Plus

>9

Einde 1ste leerjaar / groep 3
4

Midden 2de leerjaar / groep 4
Einde 2de leerjaar / groep 4

5

Midden 3de leerjaar / groep 5
Einde 3de leerjaar / groep 5

6

Midden 4de leerjaar / groep 6
Einde 4de leerjaar / groep 6

7

Midden 5de leerjaar / groep 7
Einde 5de leerjaar / groep 7

8
Plus

Boven de gemiddelde leesvaardigheid
einde 5de leerjaar / groep 7

Als u uw kind boeken aanbiedt die overeenkomen met zijn of haar AVI-niveau, bent u er
zeker van dat ze niet te moeilijk of juist te gemakkelijk zijn. Maar lezen moet ook leuk zijn!
Let er daarom op dat het boek ook aansluit bij de interesses van uw kind.
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waf! waf! waf! blaft tobias.
hij ziet een kat.
ze kwam door het raam.
hop! zo het huis in.
nu zit ze daar.
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waf! waf! waf! blaft tobias.
de kat moet weg.
maar suske leest een boek.
wiske leest ook.
ze zien de kat niet.
en ook niet wat ze doet.
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