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Leuk dat je overweegt om te gaan filosoferen met je kinderen of klas. Misschien klinkt 

filosoferen in eerste instantie wat moeilijk voor jonge kinderen. Maar het klinkt moeilijker 

dan het is want het is eigenlijk niet meer dan een gesprek met kinderen aangaan waarbij je 

hun eigen denken centraal zet. En denken dat kunnen alle kinderen.  

 

Het is vooral voor de volwassene even wennen want nu mag je eens niet je mening geven. 

Het gaat echt om het denken van de kinderen en om hun antwoorden. Het enige wat jij als 

begeleider mag doen, is vragen stellen en beurten geven. Het zal beslist mooie gesprekken 

opleveren, die soms kort en soms lang duren. 

 

Het is wel belangrijk dat de kinderen steeds argumenten geven bij hun antwoorden. Dit kun 

je stimuleren met doorvraagvragen als:  

 

• Hoe weet je dat?  
• Wie bepaalt dat?  
• Zou het ook anders kunnen zitten?  
• Is dat altijd zo?  
• Kun je een voorbeeld geven?  
• Bestaat daar een regel voor?  

Op de ledenpagina van Filosovaardig vind je een download met doorvraagvragen voor 

kleuters.  

 

Lees eventueel ter voorbereiding eerst de gratis mini-cursus filosoferen met kinderen op 

www.filosovaardig.nl/mini-cursus 

 



 

Over het boek 

De avond dat Max zonder eten naar bed wordt gestuurd, groeit er 

een bos in zijn kamer. De zee komt aanrollen en Max gaat op weg 

naar het eiland waar de Maximonsters wonen. Hij is niet bang, hij 

temt de Maximonsters door diep in hun gele ogen te kijken. De 

Maximonsters maken hem koning en er wordt een wild feest 

gevierd. Maar toch voelt Max zich wat eenzaam… 

 

Door de prachtige prenten en de vele lagen die in het verhaal zitten, kun je dit boek 

meerdere keren voorlezen.  

 

Een gesprekje na het voorlezen 

Na het voorlezen kun je met de kinderen in gesprek over het boek. Als je het boek de eerste 

keer voorleest kun je onderstaande oriënterende vragen gebruiken. Als je het boek een 

andere keer nog eens voorleest dan kun je dieper ingaan op één van de vele thema’s die in 

het verhaal verborgen zitten. Ook daarvoor vind je hieronder wat suggesties.  

 

Oriënterende vragen 

Praat na over het boek met deze oriënterende vragen: 

• Wat gebeurde er in dit verhaal? 

• Wat vond je bijzonder aan het verhaal?  

• Wat was het probleem in het verhaal? 

• Hoe werd dat opgelost? 

• Hoe zou jij het oplossen? 

• Wie was de “goederik”? 

• Wie was de “slechterik”? 

 

Tip: Als je een boek in de Webshop Kinderfilosofie koopt, krijg je een 

boekenlegger cadeau waar deze vragen en een aantal doorvraagvragen 

opstaan. Zo heb je ze altijd bij de hand. 

 

Door deze vragen ontstaan vanzelf verschillende invalshoeken voor een gesprek. Zorg steeds 

dat je goed doorvraagt op de gegeven antwoorden.  



 

Het kan zijn dat één van de vragen al zoveel gespreksstof oplevert dat je aan de rest van de 

vragen niet toekomt. Geen probleem, dan pak je die vragen er bij een volgende 

voorleessessie weer bij.  

 

Nog meer invalshoeken voor gesprek 

Max en de maximonsters is een verhaal wat je steeds opnieuw kunt voorlezen. Kinderen 

zullen steeds iets anders ontdekken zodat je steeds weer over iets anders kunt praten.  

 

Er zitten verschillende lagen in het verhaal waar je op in kunt haken. Hieronder vind je wat 

suggesties met vragen die je in zo’n gesprek kunt stellen. 

 

• De monsters verbeelden de gevoelens van Max. Welke gevoelens zouden dat zijn?  
o Heeft iedereen wel eens zulke gevoelens?  
o Zijn het goede of slechte gevoelens?  
o Wat zijn goede gevoelens?  
o Wat zijn slechte gevoelens? 
o Mogen alle gevoelens er zijn?  

 

• Het hele avontuur met de monsters vindt plaats in de fantasie van Max. Is het goed 
om veel fantasie te hebben?  

o Is fantasie altijd leuk?  
o Wanneer is fantasie stom?  
o Is fantasie handig?  
o Moet je fantasie hebben?  
o Is het erg als je geen fantasie hebt?  

 

• Max wordt zonder eten naar zijn kamer gestuurd. Hij krijgt deze straf omdat hij stout 
is. Maar wat is stout zijn eigenlijk?  

o Wanneer ben je stout?  
o Bestaan er kinderen die nooit stout zijn?  
o Is stout zijn leuk?  
o Kun je blij worden door stout te zijn?  
o Verdien je straf als je stout bent?  

 



 

• Aan het eind van het boek heeft Max weer zin om lief te zijn. Max heeft dus een stoute 
kant en een lieve kant. Hoe kan dat?  

o Kun je twee dingen tegelijk zijn?  
o Hoeveel kanten heb jij?  
o Heb je dus allemaal verschillende ikjes?  
o Vinden deze ikjes elkaar aardig?  
o Praten deze ikjes met elkaar? 

 

• Max voelt zich na zijn avontuur toch wel eenzaam. Voel jij je ook wel eens eenzaam? 
o Is eenzaam altijd vervelend? 
o Is alleen zijn hetzelfde als eenzaam zijn? 
o Wanneer is alleen fijn? 
o Zijn dieren wel eens eenzaam? 
o Houden baby’s van alleen zijn? 

Optioneel: Zelf monsters tekenen 

Als verwerkingsopdracht kun je de kinderen zelf monsters laten maken. Teken daarvoor een 

kronkelvorm op papier. De kinderen kunnen hier een monster van maken door ogen, oren, 

poten, etc. toe te voegen.  

Doe het eventueel eerst een keer samen. Teken op het bord of een vel papier een 

kronkelvorm en teken in het gedeelte wat een hoofd zou kunnen worden twee ogen. 

Vervolgens vraag je wat het nodig heeft om een goed monster te zijn.  Dan roept 

bijvoorbeeld een kind: oren! Dan vraag je wat voor oren, flaporen, puntoren, etc. Dan teken je 

wat het kind suggereert. Zo ga je verder tot het dier een bek, neus, poten, staart en eventuele 

andere belangrijke lichaamskenmerken heeft. Hierna kunnen de kinderen het zelf doen met 

een nieuwe kronkelvorm. Dit kun je al doen met kinderen vanaf vier jaar. Het leuke is dat op 

deze manier elk kind een leuk monster kan maken. 


