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Fiche 03

To AVI or not to AVI
Wat is AVI?
De AVI-meting is gericht op het leestechnische niveau van een tekst. Het is een toetsinstrument dat vooral
in het onderwijs thuishoort. Alleen voor de eerste leesboekjes kan de AVI-aanduiding ook buiten het
onderwijs een zinvol hulpmiddel zijn. Beginnende lezers moeten bepaalde leestechnische stapjes kunnen
maken voor ze een tekst probleemloos kunnen lezen.
Vanaf AVI 5 kennen de kinderen de belangrijkste leesmoeilijkheden en kunnen ze, als ze dat willen, ook voor
een hoger AVI-niveau kiezen. Het lezen gaat dan iets langzamer, maar de keuze aan boeken wordt groter. De
interesses van een kind bepalen zo wat het leest. Dat kan ook een boek zijn dat leestechnisch te gemakkelijk
is. Waarom niet? Het is belangrijk dat een boek aanspreekt. Te gemakkelijk en te moeilijk zijn op zich al
vreemde opvattingen. Ze duwen boeken en lezers in hokjes.
Kinderen hebben de ene keer zin in een voorspelbaar verhaal dat gemakkelijk leest en laten zich een andere
keer fascineren door boeken die situaties, culturen en meningen beschrijven die zij van thuis misschien niet
kennen. Kinderen kunnen zich ook laten grijpen door het ritme van de taal en de betovering van de woorden.
En kinderen met leesproblemen? Ook zij kunnen gebaat zijn bij een ‘lekker’ boek dat ze misschien niet
helemaal vlekkeloos kunnen lezen, maar waaraan ze wel plezier beleven.
Zeven tips voor ouders om het leesplezier bij kinderen te stimuleren
[1] Lees veel voor
Zorg dat u er zelf plezier in hebt. Kies alleen voor boeken die u en uw kind allebei mooi vinden. Neem de tijd
voor voorlezen en kies een rustig plekje. Dat hoeft echt niet in bed, maar kan ook gezellig op de bank. Lees
zo mogelijk elke dag voor, zodat het een vaste gewoonte wordt.
[2] Lees veel samen
Lees elke dag samen met uw kind, ook in de vakanties. Zorg dat het zelfstandig minstens 5 tot 10 minuten
leest. Alleen door doen, leer je het. Begin aan een geschikt boek en laat het kind zelf verder lezen.
[3] Geef het goede voorbeeld
Zorg voor een leessfeer thuis. Laat zien hoe leuk lezen is. Lees zelf boeken en kranten. Neem uw kind mee
naar de bibliotheek.
[4] Neem een abonnement op een kindertijdschrift.
Er is een ruime keuze. Voor een overzicht: http://www.bladenshop.nl/kinderbladen.html en bekijk zeker ook
http://www.averbode.be/nl/tijdschriften.
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[5] Zorg dat het lezen prettig blijft
Bemoedig uw kind maar dwing niet. Houd lezen speels. Zorg voor succeservaringen en sluit aan bij de
interesse van uw kind.
[6] Leer uw kind kiezen
Laat uw kind zelf kiezen. Een boek waar het zin in heeft, geeft de meeste kans op succes. Bekijk samen
verfilmingen van boeken. Ga naar theatervoorstellingen van boeken. Geef uw kind eventueel luisterboeken.
Op deze manier ontwikkelt uw kind zijn smaak en maakt het kennis met uiteenlopende genres.
[7] Laat het AVI-niveau los
Lezers zijn uniek en boeken zijn uniek. Welke lezer bij welk boek past mag niet worden bepaald door een
niveau-indeling die voor het onderwijs is ontworpen. Durf een eigen oordeel te vormen.
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