
Juiste leesniveau?! 

Daar sta je dan, in de bibliotheek of boekwinkel.. Duizenden boeken  om uit te kiezen, maar welk 

boek sluit nu aan bij het leesniveau van je kind? En wat wil dat Avi en DMT nu precies zeggen? Met 

behulp van dit overzicht proberen we daar wat duidelijkheid in te scheppen. 

Meetmomenten leesniveau 

Vanaf groep 3 worden er twee keer per schooljaar (in januari en juni)  leestoetsen afgenomen. Er zijn 

twee soorten toetsen: de Drie Minuten Toets en de Avi-toets. 

Bij de Drie Minuten Toets lezen de leerlingen rijen met losse onsamenhangende woordjes. Er zijn 3 

verschillende kaarten, oplopend in niveau. De woorden op kaart 1 zijn vrij gemakkelijk, de woorden 

van kaart 3 het moeilijkst. De leerling krijgt bij elke kaart één minuut de tijd om zoveel mogelijk 

woordjes te lezen. Met deze test wordt de nauwkeurigheid en leessnelheid getest van 

onsamenhangende woorden. 

Bij de Avi-toets draait het om verhalen lezen. De leerling krijgt een tekst voor zich en mag die hardop 

voorlezen. Afhankelijk van de benodigde tijd en het aantal gemaakte fouten is het niveau wel of niet 

behaald.  Ook bij deze toets  wordt dus de nauwkeurigheid en leessnelheid getest, maar dit keer 

komt er ook een stukje leesbegrip om de hoek kijken.  

Bij het kiezen van een geschikt leesboek komt de uitslag van de Avi leestoets goed van pas. Let op: 

het oefenniveau is altijd een niveau hoger dan het behaalde leesniveau. Dus: wanneer uw zoon of 

dochter bijvoorbeeld Avi niveau E4 heeft behaald, mag hij of zij op niveau M5 (een niveau hoger) 

gaan oefenen! 

In het onderstaande schema kunt u precies zien welke moeilijkheden er bij welk AVI niveau horen.  

groep 3 

AVI START AVI M(idden)3 AVI-E(ind)3 

-Herkent direct de lidwoorden 
de, het en een 
-Herkent simpele woorden, 
zoals teen, boom, boot, etc. 
 

-Leest zinnen met ongeveer 6 
woorden zonder hoofdletters 
-Leest korte zinnen met één zin 
per regel  
-Leest geen samengestelde 
zinnen 
-Benoemt vlot alle grafemen 
-Leest eenlettergrepige 
woorden zonder 
leesmoeilijkheden 
-Leest vlot klankzuivere 
(M)K(M) (jaap, om, juf, ik, pen, 
boos)  
 

-Leest zinnen met ongeveer 7 
woorden 
-Leest één zin per regel met 
hoofdletters 
-Leest vlot nevenschikkende 
samengestelde zinnen 
-Leest vlot eenvoudige 
tweelettergrepige of 
samengestelde woorden (ro-
ver, voet-bal)  
-Leest vlot eenlettergrepige 
woorden eindigend op dt, ng of 
nk 
-Leest vlot twee en drie 
medeklinkers vooraan en/of 
achteraan  
-Leest vlot verkleinwoorden 

 



groep 4 

AVI M(idden)4 AVI-E(ind)4 

-Leest zinnen met ongeveer 8 woorden met de 
juiste intonatie  
-Leest vlot korte zinnen die betekenisvol zijn 
afgebroken en doorlopen op de volgende regel 
(iedere zin begint op een nieuwe regel) 
-Leest samengestelde zinnen, nevenschikkend 
en onderschikkend 
-Leest vlot alle typen eenlettergrepige en 
tweelettergrepige en drieletterige woorden 
zonder leesmoeilijkheden 
-Leest met een middelgroot lettertype  
 

-Leest een doorlopende tekst met zinnen van 
ongeveer 9 woorden 
-Leest drie- en meerlettergrepige woorden met 
het voorvoegsel ge- , be-, ver- zonder 
leesmoeilijkheden 
-Leest woorden op –tie uitgesproken als  -/tsie/ 
-Leest leenwoorden zonder afwijkende klank-
tekenrelaties (portemonnee, diskette) 

 

groep 5 

AVI M(idden)5 AVI-E(ind)5 

-Leest zinnen met ongeveer 10 woorden met de 
juiste intonatie  
-Leest samengestelde zinnen 
-Leest drie- en meerlettergrepige woorden 
zonder leesmoeilijkheden 
-Leest waar nodig de klanken –c- als /k/, -c- als 
/s/, ch als /sj/ en g als /zj/  
-Leest woorden met een –y-, -x-, -‘s, ’s-  
-Leest woorden die eindigen op –y 
-Leest meerlettergrepige woorden met –tie erin 
(zoals: vakantiepret) 
- Leest meerlettergrepige woorden met -i als /ie/ 
(zoals: sigaretten) 
-Leest woorden eindigend op open lettergreep: 
domino, piano 
-Leest met een klein lettertype 
 

-Leest zinnen met ongeveer 10 á 11 woorden 
met de juiste intonatie 
-Leest alle drie- en meerlettergrepige woorden 
zonder leesmoeilijkheden 
-Leest woorden met  –ch- als /sj/-, -ge als -/zje/-, 
-eau- als -/oo/- 
-Leest woorden eindigend op -isch 
 

 

groep 6 

AVI M(idden)6 AVI-E(ind)6 

-Leest zinnen met ongeveer 11 woorden met de 
juiste intonatie  
-Leest meerlettergrepige woorden met –ou- 
als/oe/ 
-Leest drie- en meerlettergrepige woorden met 
leesmoeilijkheden  
-Leest woorden met de lettercombinatie –air- 
-Leest meerlettergrepige en laagfrequente 
leenwoorden (=oorspronkelijk uit andere taal) 
-Leest woorden met een trema 
-Leest woorden met meerdere open 
lettergrepen (materialen) 

-Leest zinnen met ongeveer 11 á 12 woorden 
met de juiste intonatie  
-Leest meerlettergrepige woorden met –eau erin 
(bureaustoel) 
-Leest meerlettergrepige woorden die eindigen 
op –ele, eaal, ueel, of iele 
-Leest eigentijdse nieuwe woorden (e-mailen) 
-Leest alle woordtypen 
 



  

groep 7 

AVI M(idden)7 AVI-E(ind)7 

Leest zinnen met ongeveer 12 á 13 woorden met 
de juiste intonatie. 

Leest zinnen met ongeveer 13 á 14 woorden met 
de juiste intonatie.  
 

 

groep 8 

AVI PLUS 

Leest zinnen met meer dan 14 woorden met de juiste intonatie. 
 

 

 


