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Bereslim AVI

Effectief en leuk leren lezen met de Bereslimme AVI-boeken! 

Neem beginnende lezers mee op avontuur. Laat ze letters, klanken en

woorden ontdekken in acht verschillende AVI-boeken op hun eigen niveau:

van AVI start tot AVI E4. 

De digitale AVI-titels passen bij zowel ‘zoemende’ als ‘hakken-plakken’-

leesmethodes. De acht titels sluiten tevens aan bij verschillende kernen van

de leesmethode Veilig Leren Lezen van Zwijsen.

De voorgelezen letters, klanken en woorden lichten op. Eenvoudig in gebruik

voor op school en thuis (voor ouders gratis)! 

Door de digitale films met de papieren boeken te combineren wordt het

leesonderwijs nóg effectiever!

Alle titels zijn CITO-gecertificeerd.
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Kenmerken Bereslimme AVI-titels

effectieve combinatie van folio en digitaal;

de titels passen bij een bepaald AVI-niveau én bij een bepaalde Kern van

Veilig Leren Lezen van Zwijsen;

de titels sluiten aan bij de methodiek van veelgebruikte leesmethode(n):

hakkend/plakkend en zoemend;

letters, klanken en woorden worden op het juiste tempo voorgelezen,

passend bij leesontwikkeling;

letters, klanken en woorden lichten op ter bevordering van modeling en

woordbeeldherkenning;

de titels bevatten een overzicht van wat het kind moet kennen en

kunnen; 

ouders/verzorgers kunnen thuis gratis met de digitale AVI-boeken aan de

slag.

alle titels hebben thematiek die zo veel mogelijk past bij belevingswereld

van kinderen (5-, 6-, 7-jaar oud). Er is aandacht geschonken aan het

doorbreken van rolpatronen, de multiculturele samenleving,

discriminatie en zelfredzaamheid.

hoofdpersonen keren terug als passerende personages in een andere

titel uit de reeks.

Bereslimme (digitale) AVI-titels hebben de volgende kenmerken:
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Digitale Bereslimme AVI-titels

Afhankelijk van het AVI-niveau lichten letters / klanken / woorden en

zinnen op terwijl er wordt voorgelezen.

Voordat een woord of zin wordt uitgesproken en oplicht, is een stip

zichtbaar zodat de lezer ziet wat er ‘gelezen’ gaat worden. Bij Pip en de

muizenval (de laatste titel in de reeks) is alleen aan het begin van een

nieuwe pagina even een stip zichtbaar.

Bij de titels ik ik ik, sem én tom en aap (AVI Start) is er zowel een

spellende (hak-plak) als zoemende versie ingesproken.

Nadat het woord of een zin spellend of zoemend is voorgelezen wordt

het woord of de zin herhaald.

Daar waar functioneel is geluid toegevoegd om het verhaal  levendiger te

maken. Het geluid zorgt ervoor dat het verhaal of woord beter wordt

begrepen.
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Titels
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ik ik ik, AVI Start kern 1

sem, AVI Start kern 2

tom en aap, AVI M3 kern 5

op weg met ol, AVI M3 kern 6

rop is top, AVI M3 kern 7

Poef en de schat, AVI E3 kern 9

Vlieg je mee?, AVI M4

Pip en de muizenval, AVI E4



ik ik ik AVI Start Kern 1, nieuw op dit leesniveau:          

letter p

letter aa

letter r

letter e

letter v

sem AVI Start Kern 2; nieuw op dit leesniveau:               

letter n

letter t

letter ee

letter b

letter oo

tom en aap AVI M3 Kern 5; nieuw op dit leesniveau:      

letter eu

letter ie

letter l

letter ou

letter uu

op weg met ol AVI M3 Kern 6; nieuw op dit leesniveau: 

letter g

letter au

letter ui

letter f

letter ei
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rop is top AVI M3 Kern 7; nieuw op dit leesniveau:                                                

dubbelwoorden

twee medeklinkers achter

twee medeklinkers voor

woorden met ‘sch’

woorden met ‘ng’

Poef en de schat AVI E3 Kern 9; nieuw op dit leesniveau:

mk-mk-mk-k-mk woorden

mk-k-mk-mk-mk woorden

woorden zoals haai, roei

woorden met be-, ge-, ver- 

woorden met twee 

medeklinkers in het midden

Vlieg je mee? AVI M4: 

woorden zoals leeuw

woorden zoals sprong

woorden zoals bomen

woorden zoals angst

woorden zoals nieuws

Pip en de muizenval AVI E4:

woorden met -ing  

woorden met 2 of 3 lettergrepen

verkleinwoorden: -je, -pje, -tje

hoofdletter begin van zin, namen’

zinnen in één keer lezen

WWW.BERESLIM.NL


