Kies bij voorkeur een boek om voor te lezen dat u zelf
ook leuk vindt. De Bibliotheekmedewerkers helpen
u graag om een keuze te maken.

Eerste
leesboekjes in
de Bibliotheek

Doorgaan
met voorlezen

In de Bibliotheek staan de eerste

Lezen is belangrijk. Daarom is het fijn

leesboekjes bij elkaar. Op het

als kinderen plezier in lezen krijgen

rugetiket staat de letter E (van Eerste

én houden. Ook als uw kind al kan

leesboekjes) met daaronder het AVI-

lezen, is het goed om door te gaan

niveau.

met voorlezen.

Ieder kind leert lezen in zijn of haar

Elk kind geniet van voorlezen. Samen

eigen tempo. Er zijn soms grote

met uw kind beleeft u verhalen die

verschillen in het leesniveau van

nog te moeilijk zijn om zelf te lezen.

kinderen. Dat is helemaal niet erg.

Van voorlezen leert uw kind veel

Het is belangrijk om aan te sluiten

nieuwe woorden. Bovendien is het

bij het leesniveau van uw kind. Maar

gezellig.

vooral ook bij de belevingswereld en
interesse.
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Leren lezen
met plezier!
Over eerste leesboekjes

Informatie voor ouders

Leren lezen is heel belangrijk in het leven van een
kind. Het is een avontuur om te ontdekken hoe je van
letters een woord maakt.
Goed leren lezen is een belangrijke voorwaarde voor
het leren op school. De Bibliotheek helpt u graag bij
het kiezen van de juiste boeken voor uw kind.

Niveau-aanduiding of AVI
Of een tekst makkelijk of moeilijk is hangt af van de lengte van de

AVI-M3

AVI-M4

Gemiddelde leesniveau midden groep 3

Gemiddelde leesniveau

• woorden van één lettergreep met een

midden groep 4

d of een b aan het eind

• ook woorden van drie of meer

• korte zinnen

lettergrepen

• elke zin begint op een nieuwe regel

• woorden die eindigen op -g, -lijk

• twee medeklinkers aan het begin of

• korte hoofdzinnen en bijzinnen

eind van het woord

'De ouders van Bo maken elke avond

'een spin in zijn web'

een wandeling'

AVI-E3
Gemiddelde leesniveau eind groep 3

woorden en de zinnen. Het onderwijs gebruikt een code waarmee

• ook woorden van twee lettergrepen

het niveau wordt aangeduid: het AVI-niveau.

die je niet precies schrijft zoals je ze
• woorden met veel medeklinkers aan

AVI-start
Gemiddelde leesniveau start groep 3

• elke zin begint op een nieuwe regel

• woorden van één lettergreep die je

• geen hoofdletters

uitspreekt zoals je ze schrijft

'pim gaat naar miep'

• korte zinnen

uitspreekt (tafel, komen)
het begin of het eind (springt, vangt)
• woorden met voorvoegsels (ge-, ver-,
be-)
• hoofdletters
'Vandaag schijnt de zon op het water'

De leesboekjes voor kinderen uit
groep 3 zijn opgebouwd volgens een
vast schema. Ze bevatten grote letters
en korte woorden. Elke zin begint met
een nieuwe regel. Tekeningen zijn in
de eerste leesboekjes heel belangrijk.
Ze ondersteunen de tekst en maken
het verhaal aantrekkelijk voor
kinderen.

