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Niveaulezen : hoe doen we dat? 
 

- De kinderen zitten in groepjes van 3, 4 of 5 samen rond een tafel 
in de eigen klas of soms in een ander lokaal, afhankelijk van het 
AVI-niveau dat ze al behaalden. 
 

- Alle kinderen van eenzelfde groepje hebben hetzelfde 
leesboekje, de begeleider meestal ook (als we voldoende boekjes 
in voorraad hebben). 
 

- Vanaf AVI 1 ligt bij elk groepje een plastiek mapje met pen en per 
kind een blaadje met aandachtspunten. 
 

- Elke week kiezen we 2 aandachtspunten waarop de kinderen moeten letten bij het lezen,   
vb.  1. Ik spreek alle letters en klanken uit. 
        2. Ik laat geen woorden weg of voeg er geen toe. 
- De datum staat op het blad bij de aandachtspunten die op die dag belangrijk zijn. 
 

- Bedoeling is dat de leesouder die 2 puntjes vóór het lezen even aan de kinderen zegt, zodat ze 
weten waarop ze moeten letten bij het lezen. 
 

- Na het lezen mag de leesmama of -papa per kind op het blad aanduiden of ze bij het lezen 
goed gelet hebben op deze aandachtspuntjes door een kruisje te zetten bij :  
  zeer goed / goed / voldoende / onvoldoende  
en is er ook nog plaats om een eventuele opmerking te noteren, maar dat is niet verplicht.  
Dat kan vb. zijn : "Je leest al met veel intonatie"   of    "Je leest vrij stil".... 
 

- Voor je het verhaaltje begint te lezen, kan je eventueel ook de prent op de kaft al eens 
bekijken en vragen aan de kinderen wat ze denken waarover het boekje zal gaan. 
 

- Tijdens het lezen mag je af en toe onderbreken om een moeilijk woord te verklaren of wat 
uitgebreider naar de tekening te kijken die in het boekje staat. 
 

- De kinderen lezen om de beurt een zinnetje, 2 zinnetjes, een klein stukje van de tekst... dat 
mag de begeleider zelf kiezen, maar hoe langer de tekst, hoe minder aandacht de andere 
kinderen zullen kunnen behouden bij het meevolgen. 
 

- Om 9u gaat kort de bel. Dan gaan de kinderen naar hun plaats of naar hun eigen klaslokaal. 
 

 NIEUW ! 
- Na het halfuurtje lezen worden de leesboekjes terug opgehaald door de begeleider. 
Hij/zij schrijft op het blaadje, dat ook in het mapje zit, tot welke bladzijde er gelezen werd 
of als het boekje uitgelezen is, mag er ‘UIT’ genoteerd worden in de betreffende kolom. 
De daarop volgende week wordt er dan verder in het boekje gelezen en/of eventueel 
begonnen in een nieuw leesboekje. 
 

- Na de bel vult de begeleider de blaadjes in. Daarna mag hij/zij zijn/haar boekje, samen met het 
mapje, de pen én de leesboekjes van de kinderen in het bakje leggen dat in de klas staat. 
De juf van de klas zal het bakje dan terug op zijn plaats zetten in de hal van het klooster. 
 

- Dikke merci om onze kinderen te willen begeleiden in een leesgroepje !! 
  

 Juf Gaby 


