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Ik leer lezen! AVI

N I V E A U

E4

De twee zussen



Het AVI-systeem
In Nederland zijn er twaalf  AVI-niveaus. Het begint bij AVI Start. Dit is 
het niveau van kinderen die net beginnen met lezen. Het hoogste AVI-
niveau is Plus. Dat is het niveau van kinderen die snel en zonder fouten 
een lastige tekst kunnen lezen. Daartussen liggen M3, E3, M4, E4, M5, 
E5, M6, E6, M7 en E7. 

‘M’ staat voor ‘midden’ en ‘E’ staat voor ‘einde’ en ‘S’ staat voor ‘start’.  
De cijfers erachter staan voor de groep van regulier onderwijs waarop 
dat niveau gemiddeld gehaald wordt door kinderen. Bijvoorbeeld: 
AVI-M4 wordt gemiddeld beheerst halverwege groep 4.

Bij het uitzoeken van een goed leesboek voor uw kind is het belangrijk 
om niet alleen naar het AVI-niveau te kijken. Belangrijk is vooral dat uw 
kind de inhoud van het boek leuk vindt. 
Als de inhoud interessant voor uw kind is, kan deze best een moeilijker 
leesboek lezen, zeker vanaf  AVI M5. 

Het is goed om te weten dat groep 3 in Nederland gelijk is aan het eerste 
leerjaar in België. Voor België geldt dus de volgende AVI-indeling: AVI 
Start is voor leerjaar 1, AVI-3 voor leerjaar 1, AVI-4 is voor leerjaar 2, 
AVI-5 voor leerjaar 3 en zo verder.

AVI  GROEP NL LEERJAAR BE 
AVI-S  groep 3  1 begin 
AVI-M3  3 midden 1 midden 
AVI-E3  3 einde  1 einde 
AVI-M4  4 midden 2 midden 
AVI-E4  4 einde  2 einde 
AVI-M5  5 midden 3 midden 
AVI-E5  5 einde  3 einde



Prinses Elsa en 

prinses Anna

zijn zussen.

Elsa kan iets 

wat niemand anders kan.

IJs maken!

 



Maar het gaat fout.

Elsa raakt haar zusje!

Anna krijgt

het heel koud.



Maar Elsa wil

haar zusje beschermen.

Ze blijft uit haar buurt.

Als ze beter is,

wil Anna weer met

Elsa spelen.
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