Nieuwe AVI – schooljaar 2016-2017
Waarom overgestapt naar de nieuwe AVI?
Gedurende de afgelopen CITO- weken hebben wij in plaats van de oude AVI-toetsen, de nieuwe AVItoetsen afgenomen.
Wij zijn overgestapt om meerdere redenen.
- De oude AVI toetsen zijn verouderd. Het zijn gedateerde teksten, die niet meer aansluiten bij
de belevingswereld van de kinderen. Hierdoor zijn de testresultaten ook niet meer
betrouwbaar.
- De oude versie is niet meer goedgekeurd door de onderwijsinspectie.
- De 9 oude AVI-niveaus zijn vervangen door 12 nieuwe AVI-niveaus. De nieuwe indeling is
gekoppeld aan de groepen in het basisonderwijs.
- Uitgevers/openbare bibliotheken gebruiken ook deze aanduidingen op hun boeken.
Wanneer wordt er getoetst?
De oude AVI werd door het gehele jaar heen getoetst inclusief de CITO- toets weken.
Bij de nieuwe AVI is dit iets anders.
- De nieuwe AVI wordt twee keer in het jaar afgenomen, tijdens de CITO-weken.
- De risicokinderen worden ook in oktober en maart getoetst.
- De kinderen die deelnemen aan het zomerlezen, worden ook na de zomervakantie (ongeveer
na drie weken) getoetst. De laatste versie wordt afgenomen om te kijken of de kinderen nog
op hetzelfde niveau lezen en niet achteruit zijn gegaan.
Hoe wordt het in het rapport weergegeven?
In het rapport onder het vak lezen staat er, net zoals voorheen, met een kruisje aangegeven in welk
niveau uw zoon/dochter leest (o-m-v-rv-g). Er staat ook in of uw zoon/dochter in M3 leest of
bijvoorbeeld in E6.
Zie hieronder.
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Hoe werkt de omrekentabel?
De nieuwe AVI-indeling gaat uit van het gemiddelde leesniveau dat een leerling halverwege en aan
het eind van het schooljaar beheerst. Het nieuwe niveau wordt dan ook aangeduid met een M van
midden en een E van eind. Het nummer staat voor de groep waar een leerling in zit.
Voorbeeld: AVI-M3 (midden groep 3) is het technisch leesniveau dat een leerling gemiddeld
halverwege groep 3 haalt; AVI-E3 (eind groep 3) is het gemiddelde leesniveau aan het eind van groep
3.
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Hoe ziet de omrekentabel eruit?
In onderstaande omrekentabel staat aangegeven welke nieuwe AVI-niveaus aansluiten bij de oude
AVI-niveaus.

Toelichting:
Achter elk oud AVI-niveau staan meerdere nieuwe AVI-niveaus (van AVI-Start t/m AVI-Plus). Er is dus
geen één op één relatie tussen AVI oud en AVI nieuw. De vetgedrukte niveaus geven de beste
omzetting weer, de niet-vetgedrukte kunnen eveneens van toepassing zijn.
Voorbeeld: Als uw kind een leesniveau heeft van AVI-E4, dan kan het boeken kiezen met een oude
AVI-aanduiding 4, 5 en 6. Het oude AVI-5 niveau sluit dan het beste aan bij de leesvaardigheid van
het kind, omdat hier E4 vetgedrukt is. Maar boeken met een niveau lager of hoger (4 of 6) kunnen
ook een goede keuze zijn.
Als er twee vetgedrukte niveaus achter een oud AVI-niveau staan, kunt u bij de keuze het beste een
inschatting maken van het taalgebruik in het boek of kijken naar een eventuele leeftijdsaanduiding.
Verder zijn er twee afwijkende aanduidingen, AVI-Start en AVI-Plus. AVI-Start staat voor beginnende
lezers. AVI-Plus geeft aan dat het leesniveau boven het gemiddelde van leerlingen aan het eind van
groep 7 ligt.
Hoe ziet het er in de toekomst op de Uilenburcht uit?
De boeken uit de bibliotheek op school worden nog aangeduid met de oude AVI, dit moet nog
worden aangepast. Net zoals de leeslijsten die de kinderen gebruiken. Dit staat natuurlijk op de
planning.
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