Ouderbrief

LEKKER LEZEN
IN GROEP 3
Je kind leert op school lezen, maar ook
thuis oefenen is heel belangrijk. Moedig
je kind aan om veel meters te maken!
In de Bibliotheek vind je de leukste
leesboekjes. Is je kind nog geen lid, kom
dan gauw samen langs en schrijf je in.

Hoe ondersteun je bij het
leren lezen?

Welk AVI-niveau?

n. Er gaat een
Hoe magisch is het toch: leren leze
r maanden
wereld voor je open! De eerste paa
help je je kind
gaat het leren ontzettend snel. Hoe
van leuke
en
kiez
hierbij? Begin met het helpen
ngrijk
bela
het
AVI-boekjes. De eerste periode is
je
omdat kind
goed op het AVI-niveau te letten,
n nog niet heeft
bepaalde letters of lange woorde
lekker voor
gehad. En blijf natuurlijk gewoon
lezen!

De eerste leesboekjes zijn per nive
au ingedeeld
volgens het AVI-systeem, dat erop
is ingericht elk
kind op zijn eigen niveau te laten
lezen. Zodra je
weet op welk AVI-niveau je kind lees
t (dit kan de
leerkracht je vertellen) is het tijd
om de leukste
boekjes uit te zoeken! Ze staan in
de kast Leren
lezen. Na AVI-M4 staan de boeken
in de bibliotheek in de A-kast (van 6 tot 9 jaar
).
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Kenmerken van de woorden en teksten van de verschillende AVI-niveaus
AVI-Start (start groep 3)

AVI-M3 (midden groep 3)

AVI-E3 (eind groep 3)

•

•
•

•

•

•
•

Woorden van één lettergreep,
die je uitspreekt zoals je ze
schrijft.
Geen twee-tekenklanken (zoals
ie, oe, ui, enz.) en geen twee
medeklinkers naast elkaar.
Korte zinnen, elke zin begint op
een nieuwe regel.
Geen hoofdletters.

•

Woorden van één lettergreep
met een d of b aan het eind.
Korte zinnen.
Twee medeklinkers aan het
begin of eind van een woord.

•

•

Woorden van twee lettergrepen
die je niet precies schrijft zoals je
ze uitspreekt (wafel, weten).
Woorden met meer mede
klinkers aan het begin of het
eind (zingt, schelp) en met
voorvoegsels (ge-, ver-, be-).
Hoofdletters.
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Leesmeters maken in groep 3

Lees gezellig samen
Even lezen voor het slapengaan is supergezellig.
Het moedigt kinderen voor wie het lezen (nog)
moeilijk is aan. Lees om de beurt een zin, alinea
of bladzijde. Je kunt elk boekje samen lezen,
maar er zijn ook samenleesboeken met twee
niveaus in moeilijkheid. Jij leest de moeilijke
tekst en je kind leest het woord of de regel die
op zijn AVI-niveau zit. En wist je dat er ook
toneelleesboeken bestaan met verschillende
rollen?
Is dit boek geschikt? Vijfvingertest
Weet je niet of het boek dat je wil kiezen te
moeilijk is voor je kind? Probeer dan eens de
vijfvingertest. Je kind leest een bladzijde en
steekt bij elk moeilijk woord een vinger op.
Na één bladzijde 5 vingers opgestoken?
Dan is dit boek misschien nog iets te moeilijk.
Minder dan 5 vingers? Prima, lezen maar!
Houdt je kind helemaal niet van lezen? Neem
dan zelf een voorselectie aan boeken mee uit de
Bibliotheek. Thuis bekijk je de boeken met je
kind en kies je iets uit.

DOE DE
VIJFVINGERTEST
EN KIES
EEN BOEK
DAT BIJ JE PAST!

Hoe werkt de
vijfvingertest?
Lees een bladzijde
uit het boek.
Tel alle
moeilijke woorden
op je vingers.
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Meer dan
vingers?
Kies een ander boe
k
en doe de test
nog eens.
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Minder dan

5 vingers?

Lezen maar!

Veel
leesplezier!!
Zuid-Kennemerland

Meer tips?

Meld je via de website van Bibliotheek
Zuid-Kennemerland aan voor de nieuwsbrief
voor kinderen van 0-12 jaar. Ga in het menu
naar Collectie > Jeugd en jongeren en meld je
aan. Op de website vind je trouwens nog meer
tips om jouw kind lekker te laten lezen.
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Ideetjes voor leuke boeken

Bundels

Wil je even vooruit kunnen, dan kies
je een lekker dik boek met verschillende soorten verhaaltjes, strips etc.
Er zijn ook AVI-meegroeiboeken.

AVI-strips

Er zijn ook strips voor beginnende
lezers die rekening houden met het
AVI-niveau. Succes verzekerd!

Moppenboeken

Moppenboeken zijn heel populair bij
kinderen. Herkent jouw kind de
icoontjes op de rug van een boek? Een
smiley voor een grappig boek of een
pootafdruk voor boeken over dieren
bijvoorbeeld.
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Meeluisterboeken

Met een meeluisterboek kun je het
boek lezen en meeluisteren (via
internet) met de voorgelezen tekst.
Het wordt voorgelezen op leestempo
van de lezer. Niet alle boeken hebben
een meeleescode, je herkent de
boeken aan een felgele sticker op de
voorkant met ‘Meeluisterboek’.
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Vervolg Ideetjes voor leuke boeken

Eerste leesboeken over
informatieve onderwerpen

Er zijn ook kinderen die liever een
‘weetboek’ lezen dan een verhaal.
Bijvoorbeeld over dieren, geschiedenis
of tuinieren.

Samenleesboeken of
toneelleesboeken

Echt sámen lezen kan ook met
samenleesboeken of toneel
leesboeken.

Hé, die ken ik!

Er zijn steeds meer eerste leesboekjes
met bekende figuren van andere
boekenseries. Misschien kent jouw kind
Agent en Boef of Aadje Piraatje van de
prentenboeken. Of Dolfje Weerwolfje
van een oudere broer of zus. Leuk om
daar zelf ook een boekje over te
kunnen lezen!
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Series, lekker doorlezen!

Heb je eenmaal een leuke serie
gevonden, dan kun je lekker door
lezen! Hier zie je twee voorbeelden.

Online bibliotheek

Kijk ook eens op www.onlinebibliotheek.nl voor heel veel leuke e-books en luisterboeken.
Gratis met een lidmaatschap van de Bibliotheek.
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