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AVI uitgelegd in 10 vragen en antwoorden
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1. Hoe weet ik op welk niveau mijn kind leest?
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leesontwikkeling van je kind verloopt. leesontwikkeling van je kind verloopt. leesontwikkeling van je kind verloopt. leesontwikkeling van je kind verloopt. leesontwikkeling van je kind verloopt. leesontwikkeling van je kind verloopt. leesontwikkeling van je kind verloopt. 

2. Waar staan de letters en cijfers in de AVI aanduiding voor?

Er zijn 12 AVI niveaus:Er zijn 12 AVI niveaus:Er zijn 12 AVI niveaus:Er zijn 12 AVI niveaus:
JaargroepJaargroep AVI niveauAVI niveauAVI niveau
33 AVI Start, M3, E3AVI Start, M3, E3AVI Start, M3, E3AVI Start, M3, E3AVI Start, M3, E3
44 M4, E4M4, E4
55 M5, E5M5, E5M5, E5
6 M6, E6M6, E6M6, E6
77 M7, E7M7, E7M7, E7M7, E7
8 PlusPlus
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3. Is er een koppeling tussen leeftijd en AVI?
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4. Hoe komt een AVI-niveau op een boek? 
De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van De uitgever stuurt nieuwe boeken naar Cito. Deze teksten worden door Cito gemeten en de uitkomst van 
deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.deze meting wordt door de uitgever op of in het boek geplaatst.

5. Mijn oudste kind las ook met AVI-niveaus, maar dat waren andere niveaus. Kan dat?  
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6. Heeft elk boek een AVI-niveau? 
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7. Als het AVI-niveau niet op het boek staat, waar kan ik het dan vinden? 
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8. Wat betekent de aanduiding E6 en hoger? 
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9. Mijn kind is dyslectisch. Zijn daar ook AVI-niveaus voor? 
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10. Kan ik mijn kind boeken laten lezen met een hoger of een lager AVI-niveau dan hij op school leest?
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