
	

	

	
	

Leesniveau 
 
Elk kind heeft een ander leesniveau. Dit duiden we ook wel aan met het AVI-niveau. 
 
Het oude systeem maakte gebruik van negen niveaus, die een tekst beoordeelde naargelang de 
moeilijkheidsgraad van het woordgebruik en de zinsopbouw. Dit niveau liep van AVI 1 tot AVI 9.  
In 2008 werd het volledige AVI-systeem gewijzigd. Voortaan is het AVI-systeem gebaseerd op 
de leesvaardigheid van de gemiddelde leerling in een bepaalde groep of leerjaar.  
 
 
Kijk naar het leesniveau van uw kind en ontdek welke boeken uw kind nu kan 
oefenen. 
 

Avi-niveau Leerjaar 

 

Welk AVI-niveau kan ik nu oefenen? 

 Nieuw Oud 

    

AVI Start Begin 1ste AVI M3 AVI 1 en 2 

AVI M3 Midden 1ste AVI E3 AVI 2 en 3 

AVI E3 Eind 1ste - begin 2de AVI M4 AVI 4 

AVI M4 Midden 2de AVI E4 AVI 5 

AVI E4 Eind 2de - begin 3de AVI M5 AVI 6 

AVI M5 Midden 3de AVI E5 AVI 7 

AVI E5 Eind 3de - begin 4de AVI M6 AVI 8 

AVI M6 Midden 4de AVI E6 AVI 8 en 9 

AVI E6 Eind 4de - begin 5de AVI M7 AVI 9 

AVI M7 Midden 5de AVI E7 AVI >9 

AVI E7 Eind 5de - begin 6de AVI Plus AVI >9 

AVI Plus 6de Alles Alles 
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Welke boekjes mag mijn kind lezen? 

Goed leren lezen doe je door veel te lezen.  Daar mag gerust al eens een boekje bij zijn dat net 
iets te gemakkelijk of net iets te moeilijk is. Jullie kregen zonet het AVI leesniveau. De boekjes 
van dit leesniveau kan uw kind al helemaal zelfstandig lezen. Kies niet alleen deze boekjes, maar 
ga ook oefenen op een niveau hoger met uw kind. Zo gaat uw kind vooruit in het lezen. 

 

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 uitkiest en met heel veel plezier leest.  Zo’n boek kun je het beste samen met 
je kind lezen.  Je laat jouw kind alles lezen wat het al kan en jij leest de moeilijke woorden en 
zinnen voor. 

 
 
Maak je niet te snel zorgen. 

Het is belangrijk om als ouder verder te kijken dan enkel de leestechniek. De vraag mag niet 
enkel zijn hoe goed je kind al kan lezen.  De vraag of jouw kind graag leest is minstens even 
belangrijk. Ook minder goede lezers kunnen wel degelijk plezier beleven aan het lezen. 
 
 

Hoe herken je het AVI leesniveau van een boek? 

Vooraan of achteraan het boek kan je dit logo vinden: 

 

We wensen jullie heel veel leesgenot! 


