
INFO over de AVI-niveaus 

De AVI-niveaus zijn ontstaan als middel om het technisch leesniveau te kunnen opvolgen. Het AVI-

niveau geeft aan welk niveau best bij uw kind aansluit, zodat het met plezier een boekje kan lezen. 

De AVI-indeling heeft 12 niveaus. Deze zijn gekoppeld aan de klassen van het basisonderwijs. Ze 

krijgen allemaal een code mee die overeenkomt met een bepaald moment. Omdat het AVI-materiaal 

in Nederland gemaakt werd, moeten we die code omzetten voor Vlaanderen:  

 AVI Start: dit niveau krijgt iedere beginnende lezer  

 AVI M3: gemiddeld leesniveau midden 1e lj.  

 AVI E3: gemiddeld leesniveau eind 1e lj. 

 AVI M4: gemiddeld leesniveau midden 2e lj.  

 AVI E4: gemiddeld leesniveau eind 2e lj.  

 AVI M5: gemiddeld leesniveau midden 3e lj.  

 AVI E5: gemiddeld leesniveau eind 3e lj.  

 AVI M6: gemiddeld leesniveau midden 4e lj.  

 AVI E6: gemiddeld leesniveau eind 4e lj.  

 AVI M7: gemiddeld leesniveau midden 5e lj.  

 AVI E7: gemiddeld leesniveau eind 5e lj.  

 AVI Plus: hoger dan het gemiddelde niveau van de leerlingen einde 5e lj.  

In De Parel 

Wij hanteren twee testen: 

1) Toets technisch lezen  

Deze ‘stilleestoets’ wordt tweemaal per schooljaar klassikaal afgenomen en test zowel het 

correct lezen, het vlot lezen, alsook het leesbegrip. De score wordt omgezet in een AVI-niveau 

dat aangeeft wat het beste avi-niveau is om met plezier boeken te lezen.  

Toetsmoment: januari/februari en mei/juni  

 

2) Individuele test technisch lezen  

Een aantal leerlingen volgen we extra op door nog een individuele toets hardop lezen te doen. 

Zo kunnen we horen hoe de pure techniek van het vlot lezen verloopt. Met het leesbegrip 

wordt dan geen rekening gehouden.  

 

Op een briefje, zoals u hieronder ziet, duiden we het niveau aan dat uw kind op de laatste 

stilleesttoets heeft behaald in het groen. Het vorige behaalde niveau wordt aangeduid met een 

kruisje. Zo ziet u de vooruitgang die uw kind heeft gemaakt. 

 

Het nieuw behaald niveau is dus het niveau dat uw kind tijdens de laatste test beheerst. Met 

boeken/teksten op dit niveau kan uw kind nu alleen lezen en ook leesplezier ondervinden. Om het 

technisch lezen nog te VERBETEREN, kunt u best ook oefenen op het VOLGENDE niveau.  



Mag uw kind alleen maar boeken lezen die passen bij zijn AVI-niveau?  

Zeker niet! Uw kind kan ook plezier beleven aan het lezen van een eenvoudig boekje. Of een lees-

technisch moeilijk boek kan qua inhoud heel erg aanspreken bij uw kind. Laat uw kind vooral plezier 

beleven aan het lezen!! 

 

 

Hoe maak ik het lezen plezierig? 

- Laat je kind zelf kiezen waarover het wil lezen. 

- Ga samen met je kind op een rustige plaats zitten om te lezen.. Maak het daar gezellig. 

- Maak bewust tijd om samen met je kind te lezen en geef het dan al jouw aandacht. Stuur 

stoorzenders weg. 

- Bekijk de kaft van het boek samen met je kind en tracht te raden waarover het zal gaan. 

- Benadruk vooral wat er al goed of beter gaat. Leg geen overdreven nadruk op de fouten die je 

kind leest. 

- Lees af en toe ook eens een stukje voor. Kinderen leren veel uit goede leesvoorbeelden. 

- Stop net voor het einde van het boek met lezen en raad samen met je kind naar de afloop van 

het verhaal. Controleer dan of je de afloop goed hebt geraden door het laatste stuk te lezen. 


