maart = jeugdboekenmaand!
Nieuwsbrief
over lezen
Coron
Waarom is lezen zo belangrijk?
Technisch lezen is dé onmisbare voorwaarde om ook
begrijpend te kunnen lezen. Enkel als je vlot en bijna
foutloos een tekst kan lezen, kan je die ook begrijpen.
Technisch en begrijpend lezen zijn niet alleen belangrijk
tijdens de taallessen, het zijn vaardigheden die ook
noodzakelijk zijn in alle andere schoolvakken. Denk
maar aan probleemoplossend denken tijdens de
rekenlessen. Ook in de lessen kosmische opvoeding zal de
lesinhoud tijdens de schoolcarrière steeds moeilijker
worden. Goede samenvattingen maken kan enkel als het
lezen op een passend niveau ontwikkeld werd.

Waarvoor staat het AVI-leesniveau van
Leerjaar 1

mijn kind?

Leerjaar 2

Het technisch leesniveau van je kind wordt aangeduid
met een AVI-niveau. Het is een graadmeter om aan te
geven hoe correct en vlot je kind een tekst kan lezen.
Het leesniveau van je kind zal doorheen de basisschool
stijgen. Bij veel kinderen neemt het AVI-niveau heel
geleidelijk aan toe. Andere kinderen slaan tussen de
testmomenten een aantal niveaus over en tonen een grote
vooruitgang.

Leerjaar 3

Leerjaar 4

Leerjaar 5
Leerjaar 6

Hoe wordt het AVI-niveau bepaald?

Welk AVI-niveau moet mijn kind behalen?

Twee keer per jaar zal de klasleerkracht of een
zorgleerkracht een leestest van je kind afnemen. Dat
gebeurt op vastgestelde momenten: de eerste keer tussen
midden januari en midden februari, de tweede keer tussen
midden mei en eind juni.
Je kind krijgt een nieuwe tekst voorgelegd en leest die in
stilte. De kinderen kiezen telkens welk woord het best past
in de zin. Hierbij hebben de kinderen keuze uit drie
verschillende woorden.
De combinatie van het leestempo en het aantal
gemaakte fouten bepaalt of je kind het geteste niveau
bereikt heeft. Kinderen beseffen natuurlijk dat ze 'getest'
worden en dat brengt uiteraard een zekere vorm van stress
met zich mee. De begeleidende leerkracht doet er dan ook
alles aan om het testmoment zo rustig mogelijk te laten
verlopen.
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Welk AVI-niveau moet mijn kind
behalen?
Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat het AVIniveau de leesontwikkeling van een individueel kind
aangeeft. Er is op zich geen rechtstreekse koppeling tussen
het AVI-niveau en de leeftijd van je kind. Niet alle
leerlingen krijgen het lezen even snel onder de knie en daar
is helemaal niets mis mee! Elk kind ontwikkelt zich op
zijn eigen tempo en dat is maar goed ook.
Het is wel uiterst belangrijk om een stijging op te
merken in het leesniveau van je kind. Hoe traag die ook
verloopt.

Hoe kan je als ouder thuis helpen?
Het is belangrijk dat je kind elke dag kansen krijgt om het
lezen verder in te oefenen. Op school voorzien we elke dag
een lees- of voorleesmoment.
Ook thuis is het belangrijk om elke dag een oefenmoment
te voorzien. 15 minuten oefenen is een must, zeker voor
beginnende lezers in de eerste en tweede graad.
In de bibliotheek kan je gratis boeken ontlenen. Ga samen
met je kind naar de bibliotheek en ga op zoek naar
spannende verhalen, interessante boeken of leuke
stripverhalen. De maand maart is jeugdboekenmaand. Dit
jaar staan boeken rond het thema ‘helden en schurken’ in
de kijker.
Als je kind een bepaald AVI-niveau heeft behaald dan kan
hij of zij boeken met dat niveau dus vlot en bijna foutloos
lezen zonder extra ondersteuning. En dat betekent dus een
fijne leeservaring!
Toch is het belangrijk om de leesgroei van je kind verder
te ontwikkelen. Dat doe je door een boek te kiezen dat 1
AVI niveau hoger ligt dan het huidige leesniveau. Stel dat
je kind M4 behaalde, laat het dan een boek uitkiezen op
niveau E4.
Kies je een boek uit dat een veel hoger niveau heeft,
bijvoorbeeld E7, dan zal je kind worstelen met de lange
woorden en de zinsopbouw. Lezen vergt dan zoveel moeite
dat het leesplezier verloren gaat en er enkel frustratie
overblijft.
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