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HOE VIND IK HET JUISTE BOEK VOOR MIJN KIND?1
Hoe beter je kind leest, hoe sterker het staat in de wereld. Lezen 
stimuleert de ontwikkeling van taal, kennis, begrip en fantasie. 
Daarom investeren zowel ouders als leerkrachten enorm veel tijd en 
energie in het goed leren lezen van kinderen. Een kind dat goed 
leest, is immers gewapend om kennis op te doen en te verwerken. 
Maar om goed te lezen, moet je veel lezen en dus ook graag lezen. 
Het is dus minstens even belangrijk om kinderen leesplezier te 
geven.  

Veel ouders blijven met heel wat vragen zitten als hun kind leert 
lezen:  

Wat kan mijn kind 
lezen? 

Wat moet ik doen als mijn 
kind een AVI-niveau heeft 

gekregen op school? 

Hoe kies ik een 
boek voor mijn 

kind? 

Wat is een AVI-
niveau? 

Hoe weet ik of een 
boek te moeilijk of 

makkelijk is? 

In deze folder vind je antwoorden op deze vragen.  
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AVI-NIVEAU WAT IS DAT?2
2.1. Wat betekent een AVI-niveau?

2.2. Hoe komt mijn kind aan een AVI-niveau?

Boeken kunnen een bepaald AVI-niveau hebben. Dat 
niveau geeft 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. Een kind dat een 

veel te moeilijk boek leest, raakt namelijk gefrustreerd 
en ervaart lezen niet meer als leuk. 

Kinderen worden op school getest in 
januari/februari en in mei/juni. Op basis 
van die testen wordt bepaald hoe goed 
een kind technisch kan lezen.  

Deze toetsen zijn in de eerste plaats 
bedoeld om binnen de school zelf te 
gaan kijken waar er leesproblemen zijn, 
hoe die eruit zien en hoe ze opgelost 
kunnen worden. De toetsen zorgen er 
ook voor dat de school de vorderingen 
van alle kinderen zeer goed kan meten 
en volgen. Maar op basis van de toetsen 
krijgen alle kinderen ook een ruw 

geschat AVI-niveau. Dit AVI-niveau is 
een hulpmiddel om kinderen te 
begeleiden bij het leren lezen.  
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WELKE BOEKJES MAG MIJN KIND LEZEN? 3
3.1. Drie niveaus als leidraad

Goed leren lezen doe je door veel te lezen. Daar mag gerust al eens 
een boekje bij zijn dat net iets te makkelijk of net iets te moeilijk is. 
Als je als ouder maar weet hoe je jouw kind moet begeleiden.  

Na het leesonderzoek op school onderscheidt de leerkracht 2 (of 3) 
niveaus:

Kies niet alleen boekjes die je kind zelfstandig kan lezen 
(beheersingsniveau of AVI-niveau). Probeer samen met je kind ook 
eens een boek op een hoger niveau (instructieniveau) te lezen. 

1. Beheersingsniveau of AVI-niveau: de boekjes die jouw kind 
al helemaal zelfstandig kan lezen.  

2. Instructieniveau: de boekjes waarmee jouw kind onder 
begeleiding moet oefenen om nog beter te leren lezen.  

3. Frustratieniveau: de boekjes die voorlopig nog moeilijk zijn 
voor jouw kind.
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3.2. Leesplezier voorop! 

Het AVI-niveau is niet het enige waar je bij het kiezen van een boek 
op moet letten. 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 of leuk vinden dat het 
daarover een moeilijk boek (frustratieniveau) uitkiest en met heel 
veel plezier leest. Zo’n boek kun je het best samen met jouw kind 
lezen. Je laat jouw kind alles lezen wat het al kan lezen en jij leest de 
moeilijke woorden en zinnen voor.

3.3. Maak je niet te snel zorgen

Jouw kind is geen boekenworm van bij zijn geboorte.  Daar gaat heel 
wat tijd over. Bovendien moet je daarvoor lezen ook een leuke 
bezigheid vinden. Als ouder mag je niet in de valkuil trappen om 
enkel naar de leestechniek te kijken. De vraag mag niet alleen zijn 
hoe goed jouw kind al kan lezen. De vraag of jouw kind graag leest, 
is minstens even belangrijk. Ook al l i jkt dit misschien 
onwaarschijnlijk: als minder goede of slechte lezer kun je wel 
degelijk plezier beleven aan het lezen. 
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WELKE AVI-NIVEAUS ZIJN ER? 4
De nieuwe AVI-indeling heeft 12 niveaus. Ze krijgen allemaal een 
code mee die (min of meer) overeenkomt met een bepaald moment: 
M staat voor midden en E staat voor eind. Het getal dat volgt is de 
groep (een leerjaar uit Nederland). AVI-niveau M5 is bijvoorbeeld 
een leesniveau midden derde leerjaar. 

Deze nieuwe AVI-indeling is ook te linken aan de oude AVI-indeling. 
Dit kan handig zijn wanneer je bijvoorbeeld nog oude AVI-boekjes 
liggen hebt. Op die manier weten jullie welk boek geschikt is voor 
jullie kind. Bij de beste omzetting is het getal in het vet gedrukt.

AVI NIEUW AVI OUD LEERJAAR
AVI start 1 1

M3 1 - 2 1

E3 2 - 3 1

M4 3 - 4 - 5 2

E4 4 - 5 - 6 2

M5 5 - 6 2 - 3

E5 6 - 7 - 8 3

M6 7 - 8 - 9 4

E6 8 - 9 4

M7 8 - 9 - >9 4

E7 > 9 4 - 5

AVI plus > 9 5
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HOE HERKEN IK HET AVI-NIVEAU VAN EEN 
BOEK?

5

AVI-boekjes worden gemaakt volgens zeer specifieke regels, die 
aansluiten bij datgene waarop kinderen op school getoetst worden. 
AVI-boekjes zijn dus een erg handig instrument als je wilt oefenen 
met beginnende lezers.  

AVI-boekjes kan je vaak herkennen aan volgend logo:

Een AVI-niveau kan ook op een andere manier vermeld worden. Dit 
kan op de kaft of op één van de eerste pagina’s van het boek. 
Wanneer je een boek tegenkomt met een oud AVI-niveau kan je de 
AVI-omrekentabel gebruiken. 

Deze onderwerpen of thema’s komen aan bod in het boek. 
Op basis hiervan kun je boeken selecteren volgens de 

interesses van je kind wat dan weer belangrijk is voor het 
leesplezier

Dit is een boek met AVI-
niveau M3. 

Dit is een niveau die binnen 
onze school niet wordt getoetst.
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HOE MAAK IK HET LEZEN PLEZIERIG?6
De volgende tips helpen je om lezen voor je kind plezierig te 
maken: 

1. Laat je kind zelf kiezen waarover het wil lezen.  

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

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

4. Ga samen met jouw kind op een rustige plaats zitten om te 
lezen. Maak het daar gezellig (een zetel, een drankje en een 
snoepje kunnen al wonderen doen). 

5. Benadruk vooral wat er al goed of beter gaat. Leg geen 
overdreven nadruk op de fouten die jouw kind leest, maar 
begeleid het op de manier die de leerkracht heeft 
aangeraden.  

6. Lees af en toe ook eens een stukje voor. Kinderen leren veel 
uit goede leesvoorbeelden. Je kunt hiervoor een 
samenleesboek gebruiken dat hier speciaal voor gemaakt is, 
maar dat hoeft niet.  

7. 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. 
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WAAR KAN IK AVI-BOEKJES HALEN? 7
Gepast boekjes kun je steeds vinden in de bibliotheek van 
Langemark. De bibliotheek van Langemark is open op maandag 
(16:00-19:00), op woensdag (9:30-18:00), op donderdag 
(16:00-19:00), vrijdag (14:00-18:00) en op zaterdag (9:30-12:00). 
Ook in andere bibliotheken zijn er steeds AVI-boekjes beschikbaar.  

Daarnaast is het ook mogelijk om AVI-
boekjes aan te kopen in de 
boekenhandel. Om het gepaste 
niveau te vinden kan u raad 
vragen aan de boekenhandelaar 
of kan u zelf op zoek gaan tussen 
de boeken met behulp van het 
gekregen AVI-niveau van jullie 
zoon of dochter. Denk hierbij 
steeds goed na of jullie willen dat 
je kind het boek zelfstandig leest 
(beheersingsniveau) of als je je kind 
wil ondersteunen tijdens het lezen 
(instructieniveau).  

Opgelet: In de bibliotheek of in de boekenhandel 
kan je nog steeds AVI-boekjes vinden die een oud 
AVI-niveau dragen. Om te weten welk oud AVI-
niveau past bij het nieuwe AVI-niveau kan je de AVI-
omrekentabel gebruiken. 

Ook op school zijn leesboekjes op maat van je kind  
beschikbaar. Spreek in dat geval één van onze 
boekenjuffen aan. 

Juf Manon 
Boekenjuf

Juf Lieselot 
Boekenjuf
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HOE BEOORDELEN WIJ HET LEZEN?8
Lezen is een basiscompetentie. Het is een belangrijke vaardigheid 
waar wij op school veel aandacht aan besteden. Het stimuleert de 
ontwikkeling van taal, kennis, begrip en fantasie. We onderscheiden 
bij het toekennen van punten voor lezen twee onderdelen: het 
technisch lezen en het begrijpend lezen.  

Technisch lezen is een vaardigheid waar wij bij elk kind specifieke 
doelen voor uitzetten. Om die doelen in kaart te brengen maken wij 
gebruik van de AVI-niveau’s. Deze geven immers steeds aan op welk 
niveau het kind leest en hoe dat niveau zich weerspiegelt ten 
opzichte van leeftijdsgenoten over heel Vlaanderen en Nederland. 
AVI-niveau’s zijn ingedeeld aan de hand van heel specifieke normen. 
Dit maakt ze ideaal om het technisch lezen van de leerlingen te 
beoordelen. Het is dan ook op basis van het behaalde AVI-niveau dat 
jullie kind een punt voor technisch lezen toegekend wordt. 
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LEESONDERWIJS 
EVALUEREN

Technisch  
lezen

Begrijpend 
lezenL6AL1A L6AL1A

OMGEKEERD  
EVENREDIGE VERHOUDING
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Uiteraard is lezen veel meer dan het ontrafelen van letters en 
klanken. Lezen is een sleutel om de wereld te verkennen. Het 
uiteindelijk doel van ons leesonderwijs is dat leerlingen als goede 
begrijpend lezers de basisschool verlaten. Daarom beoordelen wij, 
naast het technisch lezen, ook het begrijpend lezen van jullie kind. 
Met andere woorden gaan we na of jullie kind de betekenis of 
bedoeling van hetgeen gelezen wordt, weet te achterhalen. Hiervoor 
maken wij gebruik van de toetsen die bij onze taalmethode horen.  

De punten voor lezen zijn dus afkomstig van zowel het technisch 
lezen als van het begrijpend lezen. Deze punten verhouden zich 
steeds anders naarmate jullie kind in een hoger leerjaar terecht komt. 
In een eerste leerjaar wordt er erg veel ingezet op het technisch 
lezen en minder op het begrijpend lezen. In het zesde leerjaar zien 
we het omgekeerde. Deze lijn wordt ook doorgetrokken naar de 
puntenverdeling. In een eerste leerjaar weegt technisch lezen veel 
zwaarder door dan het begrijpend lezen. Terwijl in het zesde leerjaar 
begrijpend lezen zwaarder doorweegt dan technisch lezen. Dit 
omdat we, zoals hierboven reeds aangehaald, willen dat onze 
leerlingen als goede begrijpend lezers de basisschool verlaten.  

Leerlingen die onvoldoende hoog scoren voor technisch lezen en/of 
begrijpend lezen komen bij ons in de verhoogde zorg terecht. Hierbij 
worden verschillende initiatieven genomen binnen de klas om het 
lezen van jullie kind te stimuleren. De achterstand wordt binnen de 
zorgklas aangepakt aan de hand van verschillende remediërende 
leesprogramma’s. Sterke lezers hebben dan weer keuze uit 
uitdagende boeken binnen de steeds groeiende klasbibliotheek. Op 
die manier proberen wij alles uit jullie kind te halen en hen zo 
maximaal voor te bereiden op onze hedendaagse literaire wereld.  
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