
Beste ouders, 

Met dit schrijven willen we jullie even het nieuwe AVI-systeem toelichten. 

U heeft het misschien al gemerkt dat er op de meeste leesboeken sinds kort 

een nieuw avi-niveau vermeld staat. 

De nieuwe AVI-indeling heeft 12 niveaus in plaats van 9. Deze zijn gekoppeld 

aan de klassen van het basisonderwijs. Ze krijgen allemaal een code mee die 

overeenkomt met een bepaald moment. Omdat het nieuwe AVI-toetsmateriaal 

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. 

 

 

Dit staat op het boek: 
 

 

 
AVI M4 betekent Midden groep 4 (2de leerjaar) 
voor techniek 
 
CLIB 3 betekent groep 3 (1ste leerjaar) voor 
leesbegrip 
 
Het thema is spanning en avontuur. 

 

De AVI-niveaus zijn ontstaan als middel om het technisch leesniveau te 

kunnen opvolgen. Omdat we weten dat ouders dit ook interessant vinden, 

willen we u hiervan op de hoogte stellen. Het AVI-niveau geeft aan welk 

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

 



Toetsmomenten op onze school 

Er zijn twee tests die wij hanteren. 

1) Toets technisch lezen 

Deze stilleestoets wordt 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: februari en 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 –enkel 

tijd en fouten– van het lezen verloopt. Met het leesbegrip wordt dan 

geen rekening gehouden. 

Toetsmoment: september, december, maart, juni 

 

Het beheerste AVI-niveau delen we mee via de agenda.  

 

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 leestechnisch moeilijk boek 

kan qua inhoud heel erg aanspreken bij uw 

kind. Laat uw kind vooral plezier beleven 

aan het lezen. 

 

 Veel boek- en leesplezier! 

 

 

 


