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Module 3 Verhaal voorlezen 
	  
Lees dit verhaal voor aan je kind en laat hem of haar ondertussen een mandala inkleuren. 
Praat daarna samen na over het verhaal. Op de volgende pagina staan vragen die je aan je 
kind kunt stellen. 
 

De vlieger 
 

Max is vandaag jarig. Hij heeft vol spanning gewacht totdat het zover is. Het leukste vindt hij het 
taart eten en het uitpakken van de cadeaus. Hij heeft in de speelgoedwinkel in de stad iets 
heel moois gezien en droomt daar al dagen over. Het is niet zeker of hij het krijgt. Mama doet 
wel geheimzinnig. Max vindt het daarom erg spannend en kan haast niet wachten. 
 
Ook al is het weekend, hij is al vroeg wakker en veert op uit zijn bed. Wat voelt hij nou? Max 
denkt: “Ojee, hij heeft in zijn bed geplast!” Hij schaamt zich heel erg. Hoe kan nou dit 
gebeuren? Dan wordt er op de deur geklopt en komen zijn vader, moeder en kleine zusje Lotte 
zingend zijn kamer binnen. Hij trekt gauw de deken over zich heen. Niemand mag die natte 
plek in zijn bed zien. Ze zullen hem misschien wel uitlachen. Dat wil Max natuurlijk niet. Hij is al 
een grote jongen. Vandaag is hij 8 jaar geworden. 
 
Nadat ze heel enthousiast het lied “Lang zal hij leven” hebben gezongen, krijgt hij zijn cadeaus. 
Max pakt het eerste cadeau aan van Lotte. Daar kan het niet inzetten, denkt hij. Als hij het 
uitpakt, ziet hij een bouwpakket van een prachtig vliegtuigje dat je in elkaar kunt zetten en zelf 
nog kunt schilderen. Daar is hij heel blij mee. Want knutselen is een grote hobby van hem. Nu 
het volgende cadeau! Daar zou het weleens in kunnen zitten. Hij scheurt het papier eraf. “Yes!” 
roept hij. Het is die prachtige rode vlieger met een lange staart. Er zitten strikken aan in vrolijke 
kleurtjes. Hij is er superblij mee en maakt een rondedansje in de kamer. 
 
Opeens hoort Max mama zeggen: “Wat voel ik nou?” Hij schrikt: “Ojee, nu komt ze erachter 
dat hij in zijn bed heeft geplast. Ze zal me wel stom vinden ...” Max krijgt een rode kleur en voelt 
dat zijn wangen rood worden. Gauw flapt hij eruit: “Ik heb geknoeid met water.” Mama kijkt 
een beetje verbaasd. Zou ze zien dat hij jokt? Een schuldgevoel overmand hem. Snel loopt hij 
naar de badkamer om zich te gaan douchen. Na het ontbijt laat hij zijn vriendjes in de buurt zijn 
mooie vlieger zien. Vol trots showt hij hem. Die zijn erg jaloers op Max. Ze zouden ook wel zo’n 
vlieger willen hebben! 
 
Ze gaan in de ochtend naar het strand om de vlieger uit 
te proberen. ’s Middags is namelijk zijn verjaardagsfeestje, 
Het waait best hard. Papa had gezegd dat goed weer is 
om te vliegeren. Max kan haast niet wachten. Ze moeten 
een half uur rijden, voordat ze bij het strand zijn. Eindelijk 
zijn ze er. Papa vraagt aan Max of hij nog even wacht, 
maar dat hoort hij niet meer. Max springt samen met zijn 
vlieger uit de auto en rent naar het strand. “Jippie, ik ga 
vliegeren!”, roept hij.  Het duurt niet lang of de vlieger 
danst in de lucht en de strikjes wapperen vrolijk in de 
wind. Max straalt helemaal zo leuk vindt hij dit. 
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Maar dan geeft de wind ineens een flinke ruk aan de vlieger. Max houdt de vlieger stevig vast. 
Hij is niet van plan om ‘m los te laten. De wind blijft eraan trekken. Het lijkt haast wel of hij de 
vlieger van Max af wil pakken. Dan houdt Max ’t niet meer en hij schreeuwt het uit: “Nee, niet 
doen!” De wind neemt de vlieger mee. Hoger en hoger. 
 
Max stampt op de grond en is boos, heel boos! Vervolgens laat hij zich vallen in het zand en 
huilt. “Wat ben ik toch stom!” snikt Max. “Ik kan niet eens het touw vasthouden en nou is ’t ie 
weg ...” Papa slaat de arm om hem heen en zegt dat hij er niets aan kan doen. Het waait ook 
wel erg hard. “We gaan je vlieger samen zoeken, oké?” En dat doen ze. Mama en Lotte zijn er 
inmiddels ook en helpen mee met het zoeken naar de vlieger. Na een half uur lopen, zien ze 
nog geen vlieger. Max heeft buikpijn en is nu toch wel een beetje bang: “Wat als ze ‘m niet 
vinden en hij ‘m nooit meer terugziet?” Ze lopen nog een stuk door. Na een lange tijd lopen, 
roept Lotte ineens: “Kijk daar, ik zie je vlieger Max!” En ja hoor, daar ligt de vlieger een stuk 
verderop in de duinen. Max rent erop af en juicht van blijdschap. “Dank je, Lotte!” roept hij uit. 
Wat een opluchting! 
 
Ze gaan nog even in een strandtent wat drinken om bij te komen van de schrik. Dan is Max wat 
stilletjes. Mama vraagt hem wat er aan de hand is. Hij zegt dat er iets is wat hij niet goed durft 
te vertellen. Mama glimlacht en antwoordt dat hij haar alles kan vertellen. Dan fluistert hij dat 
het iets is waarover hij zich naar voelt. Dat hij in zijn bed heeft geplast en daarover gejokt heeft. 
Mama zegt dat ze ’t begrijpt. Dat dit waarschijnlijk door de spanning is gebeurd. En vraagt hem 
of hij het haar de volgende keer eerlijk verteld. Ze vindt het niet fijn als hij tegen haar jokt. Dat 
belooft Max. Als mama dan naar hem lacht, wordt Max weer vrolijker en ze geven elkaar een 
knuffel. 
 
Vragen 
 

• Wat vond je ervan om tijdens het verhaal een mandala in te kleuren? 
• Kon je daardoor beter luisteren? 
• Wat gebeurt er in dit verhaal? 
• Welke emoties voelt Max allemaal? 
• Welke ‘Ojee gedachte’ had Max, toen de vlieger weg was? 
• Was dat een handige gedachte? 
• Welke ‘Oké gedachte’ had hij beter kunnen denken? 
• Waardoor had Max buikpijn? 
• Was het handig van Max om te liegen dat hij in zijn bed geplast had? 
• Vind jij het ook weleens moeilijk om te vertellen wat er echt gebeurd is? 
• Waarover voelde Max zich zo naar? 
• Heb jij dat ook weleens? 
• Wat doe je dan? 

 


