
Lezen in groep 3: thuis en op school 
 
Het leren lezen en omgaan met letters en woorden vindt niet alleen op school plaats. Het is fijn en 
belangrijk dat er thuis ook regelmatig samen gelezen wordt. Hierbij is dagelijks 10 minuten 
effectiever dan twee keer per week een half uur. Leren lezen kan alleen door veel leeskilometers te 
maken!  
 
AVI niveaus 
 
Vanaf het begin van groep 3 zijn er al boekjes die je kan lenen bij de bibliotheek om te oefenen. 
Het leesniveau wordt aangegeven met AVI: dit begint bij AVI start, daarop volgt AVI M3, AVI E3, AVI 
M4, AVI E4, etc.  
Dit verwijst naar het leerjaar: M3 staat voor het leesniveau dat kinderen midden groep 3 hebben, E3 
voor het leesniveau op eind groep 3, M4 voor midden groep 4, enzovoort. 
Dit betekent niet dat je in groep 3 geen boekjes van M4 (midden groep 4) mag lezen. Het kan zijn dat 
kinderen al verder zijn in het leesproces en in groep 3 al boekjes van groep 4 of hoger kunnen lezen. 
 
Lezen aan het begin van groep 3 
 
Het begin van het leesniveau wordt dus aangeduid met AVI start. Dit is grofweg het leesniveau van 
de eerste maanden in groep 3. Kinderen ontwikkelen zich snel in het lezen. Een boekje van de eerste 
maand groep 3 is daarom beduidend eenvoudiger dan wanneer een kind al vier maanden in groep 3 
zit. Daarom is het goed om binnen dit AVI start niveau te letten op de serie.  
 
De serie komt overeen met de kern waarin wij werken. Wij beginnen met kern 1; hierbij passen AVI 
start boekjes van serie 1. Daarna volgt kern 2 en daar passen boekjes van serie 2 bij. In de weekmail 
geven wij altijd aan wanneer we met een nieuwe kern gaan beginnen; dit is ongeveer elke 2 à 3 
weken. Zo weten jullie welke passende boekjes je kan halen en speel je goed in op wat we op school 
doen! 
 
Tot slot 
 
Mocht je ondanks deze informatie nog steeds vragen hebben over welke boeken jouw kind het beste 
kan lezen, dan mag je altijd de leerkracht om hulp vragen.  
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