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2016

In Nederland wordt een ander meetsysteem gehanteerd om het niveau
van teksten voor eerste en gevorderde lezers te bepalen. Het niveau
van de technische leesvaardigheid wordt met AVI aangeduid en de
moeilijkheidsgraad voor begrijpend lezen wordt met CLIB weergegeven.
De teksten van Mijn eerste groeiboek werden doorgemeten, het resultaat hiervan vindt u in onderstaande tabel.
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pom van de zoo

pom van de zoo
eet, aap!
ja, ja! ik kom al, bok!

ik raap een tak op.

ik ren,
ren, ren…

ik meet een hok.

ik ren rap naar de beer.

kom maar in de zoo, pom.
waar wil je heen?

ik wil naar de aap.
kom je mee?
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nee, ik hol
van de ree
naar de vos.
en dan naar
de vis in de beek.

val je in de beek?
ik neem het net wel.
ik kan je taak ook, baas.
en ik kan nog veel meer.
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kom dan maar
met me mee, pom.
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pak aan, pom!
neem een pet van de zoo.
neem een pak en een jas.

een pet van de zoo?
een pak en een jas?
dan ben ik pom van de zoo!
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neem een kar, pom van de zoo!
zet een ton op de kar.
een ton voer voor bol de beer.

ja, baas!
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