
Aan de gastlessen zijn geen kosten verbonden. 
Scholen en ouders kunnen bovendien geheel 
vrijblijvend met 20% korting exemplaren uit de 
VIP-reeks aanschaffen bij de uitgever.

Daarnaast is er bij het eerste VIP-boek gratis 
een professioneel lespakket te dowloaden. Een 
docent kan dit pakket onbeperkt afdrukken en 
gebruiken in de les. Het traint de leerlingen op 
een gevarieerde manier met begrijpend lezen.

Heeft uw school ook belangstelling voor een  
gratis gastles van Merlien Welzijn? Neem dan  
contact op met uitgeverij VanDorp Educatief  
om een afspraak te maken.

Op de achterkant van deze folder vindt u meer  
over de VIP-reeks. Kijk ook op de bijbehoren-
de website: www.veryimportantpuber.nl

Merlien Welzijn is een rijzende ster in boeken-
land. De in Suriname geboren en in Rotterdam 
opgegroeide  talentvolle schrijfster, lanceerde  
onlangs de eerste twee delen in de nieuwe  12+ 
jeugdboekenreeks Very Important Puber (VIP). 
De aftrap vond plaats tijdens een drukbezoch-
te presentatie in kinderboekhandel De Kleine  
Kapitein in Rotterdam.

 

Sindsdien is Merlien bezig om haar boeken en 
haar liefde voor schrijven, verhalen vertellen en 
lezen te promoten tijdens gastlessen op basis-
scholen (groep 8) en middelbare scholen (brug-
klas). Ze weet als geen ander  pubers te enthou-
siasmeren voor lezen en schrijven.
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Very Important Puber
Tijd voor nieuwe vrienden
De dertienjarige Robert is boos omdat zijn ouders gescheiden zijn. 
Door de verhuizing is Robert zijn beste vriend kwijtgeraakt. Op zijn 
nieuwe school wil hij vrienden maken. Maar wie kan hij vertrouwen? 
Robert ontmoet de eigenzinnige Anna die niet erg populair is. Is het 
wel cool om met haar om te gaan? Waarom doet ze zo raar?
Als het Robert te veel wordt, vlucht hij in het gamen en in zijn dro-
men. Hij vraagt zich af of zijn leven wel normaal is.

Geschikt vanaf 12 jaar en ouder.

ISBN 9789461850263
Winkelprijs: € 12,50  (school en leerlingen/ouders: € 10,00) 
Ook als ebook verkrijgbaar.

Gratis lespakket te downloaden op www.veryimportantpuber.nl

Very Important Puber
Blijf van mijn vriendin af!
Robert maakt het nodige mee op het gebied van vriendschap en liefde. 
Timo, het ex-vriendje van zijn vriendin Anna verschijnt weer in haar 
leven en Anna twijfelt over haar verkering met Robert. Dan heeft ook 
nog Timo’s neef Polle duidelijk een oogje op Anna.
Terwijl de pestkoppen Patrick en zijn vrienden zich op de achtergrond 
houden, ontpopt Polle zich als een ware rivaal voor Robert. Als Robert 
ontdekt dat het hart dat Anna en hij in een boom gekerft hebben is 
vernield kan ruzie niet uitblijven.

Geschikt vanaf 12 jaar en ouder.

ISBN 9789461850270
Winkelprijs: € 12,50  (school en leerlingen/ouders: € 10,00) 
Ook als ebook verkrijgbaar.

Very Important Puber
Eigentijdse 12+ jeugdreeks volgens nieuw concept

De nieuwe jeugdreeks Very Important Puber is geschreven voor de doelgroep 12+ 
en daarmee uitstekend geschikt voor leerlingen in groep 8 en de brugklas.
De VIP-reeks verhaalt over de dertienjarige Robert en alle problemen die hij als 
puber meemaakt. Pesten op school, niet begrijpende ouders,  vriendschap, verliefd-
heid, etc.
Elk kwartaal verschijnt er een vervolgdeel en het unieke is dat lezers contact met 
auteur Merlien Welzijn kunnen opnemen om haar tips te geven hoe de verhaallijn 
zich moet ontwikkelen. Hoe kan Robert meer vrienden maken, welke games moet 
hij spelen,  hoe versiert hij een klasgenootje?

Merlien Welzijn geeft regelmatig gastlessen om zowel haar boeken als haar liefde 
voor schrijven, lezen en verhalen vertellen te promoten tijdens gastlessen op basisscholen (groep 8) en mid-
delbare scholen (brugklas).  Zie de ommezijde van deze folder.

Bij het eerste deel is bovendien een gratis lespakket te downloaden op www.veryimportantpuber.nl


