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VIP  

Lespakket bij het boek 
Tijd voor nieuwe vrienden 

van Merlien Welzijn 

OPEN VRAGEN
Lees steeds goed de vraag en geef het juiste antwoord.

1. Waar is Robert in het begin van het boek bang voor?

2. Waarom zit Robert op de HAVO en niet op het VWO?

3. Noem twee dingen die Robert en Anna allebei goed kunnen.

4. Waarom waren Hugo en zijn vrienden zo verbaasd toen ze Anna voor het eerst zagen?

5. Hoe komt het dat Robert zo vaak en zo vreemd droomt?

6. De vader van Robert is op wereldreis, waarom is hij eigenlijk weggegaan?

7. Welk advies geeft de vader van Robert aan zijn zoon?

8. Wat doet de vader van Robert nadat hij een e-mail van zijn zoon heeft gekregen? 

9. Hoe heeft Els Anna geholpen?

10.Waarom halen Patrick en zijn vrienden zo’n gemene streek uit met Robert?

11.Kun je na het lezen van dit boek vertellen wat er veranderd is aan Robert sinds hij zijn vriendin 
Anna heeft?

12. Welke bladzijde uit dit boek vind je het leukst en waarom?

Very Important Puber

Heb jij
‘Tijd voor nieuwe 

vrienden’ goed gelezen?

Beantwoord dan de vragen 
in dit lespakket !
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1. Welke werelddeel bezoekt de vader van 
Robert?

a. Zuid-Amerika
b. Azië
c. Australië

2. Hoe spreekt Robert zijn moeder aan op 
bladzijde 26?

a. Els
b. Mam
c. Ma

3. Wat betekent het woord ‘onbedaarlijk’ op 
bladzijde 32?

a. Zachtjes
b. Hard
c. Stiekem

4. Op blz 38 staat: ‘De adrenaline raasde door 
zijn lichaam’. Wat betekent deze zin?

a. Hij voelde zich heel rustig.
b. Hij voelde zich heel opgewonden.
c. Hij voelde zich heel teleurgesteld.

5. Wat betekent de zin op bladzijde 50: ‘Het 
was duidelijk dat de heren geen smeuïg 
verhaal voorgeschoteld zouden krijgen’?

a. Het was duidelijk dat er geen lekker eten 
kwam.

b. Het was duidelijk dat Robert alles eerlijk 
zou gaan vertellen over hem en Anna.

c. Het was duidelijk dat Robert niet 
uitgebreid zou vertellen over hem en 
Anna.

6. Hoe heet de moeder van Hugo?

a. Greta 
b. Els
c. Joyce

7. Wat is Robert volgens Anna?

a. Hyperactief 
b. Extra gevoelig
c. Egoïstisch  

8. Waar is Els in het laatste hoofdstuk 
verbaasd over?

a. Dat Robert nieuwe kleren wil kopen.
b. Dat Anna geen pet meer draagt.
c. Dat Robert een pet gaat dragen.

9. Wat is het leukste en grootste geheim van 
Robert en Anna?

a. Hun plekje op school.
b. Hun ontmoetingsplaats.
c. Hun liefdesbriefje.

10. Waarom is Els in het laatste hoofdstuk 
zenuwachtig?

a. Omdat Nick en Joyce komen eten.
b. Omdat ze bij Nick en Joyce gaan eten.
c. Omdat Anna komt eten.

MEERKEUZE VRAGEN
Lees steeds goed de vraag en kies het juiste antwoord.
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1. Wat is het op twee na laatste woord van de vierde regel van het zevende hoofdstuk? 

2. Wat is het laatste woord van het eerste hoofdstuk? 

3. Wat is het eerste woord van de tweede regel van het eerste hoofdstuk? 

4. Naar welke persoon verwijst het woord ‘lieverd’  op bladzijde 7?

PUZZELEN
Beantwoord alle vijf vragen met één woord, maak een zin met de vijf gevonden woorden.

Om zeven uur werd Robert wakker. Hij voelde zich energiek en sloeg direct het dekbed van 
hem af. De vogels in de straat waren ook al ontwaakt en schraapten hun keeltjes in de vroege 
ochtendzon. Buiten liep de overbuurman met zijn hond door de straat. Het was dezelfde 
buurman die zijn moeder had geholpen toen Peter in de straat was. Robert kon een man als 
Peter niet begrijpen. Een vrouw is niet te koop. Wat had die viezerik toch eigenlijk gedacht? 
Dat hij zijn moeder met een salontafel kon versieren? 

Terwijl Robert de buurman en zijn hond nakeek vroeg hij zich af of ze hem misschien nog 
moesten bedanken. Zijn moeder zou dat vast wel gedaan hebben. Vandaag zou een heerlijke 
dag worden. De laatste dag van het weekend. Die zou hij met Anna beleven. Even zat Robert 
te dubben, zou hij zich eerst gaan douchen of zijn vader replyen? Hij besloot zijn vader te 
mailen. Met een grijns van oor tot oor las en herlas hij het bericht van zijn vader en dacht na 
wat hij zou antwoorden. Toen voelde hij zich weer onzeker. Robert schreef de reply zoals het 
in zijn gedachten opkwam. Hij nam zijn vader hoe die was. Datzelfde kon en mocht hij toch 
ook van zijn vader verwachten?

TEKST HERSCHRIJVEN
Verander het volgende stukje tekst uit het hoofdstuk ‘Een misselijke grap’ van de verleden tijd naar de 
tegenwoordige tijd. 

Meeschrijven met vervolgdelen
Elke drie maanden verschijnt er een nieuw deel 
in de VIP-reeks. Als VIP-fan mag je meehelpen 
met het bedenken van de verhaallijn.
 
Heb jij een goed idee wat er in een volgend 
deel moet gebeuren? Laat het Merlien weten via
www.veryimportantpuber.nl

Als je idee wordt opgenomen, komt jouw naam in 
het boek te staan!



[4]

SCHRIJFOPDRACHT
Wat is volgens jou het thema van dit boek? Wat 
wilde de schrijfster laten zien in dit boek? Waarom 
denk je dat?

Very Important Puber

Tijd voor nieuwe vrienden
ISBN: 9789461850263
ISBN: 9789461850294 (eBook)

Blijf van mijn vriendin af!
ISBN: 9789461850270
ISBN: 9789461850300 (eBook)

Voor meer informatie over de VIP-reeks of 
gastlessen van Merlien Welzijn, neem 
contact op met de uitgever:

VANDORP EDUCATIEF
www.vandorp.net
info@vandorp.net
Tel. 0343 469972

Zelf schrijven 
is leuk!

SPREEKOPDRACHT
Vergelijk jouw antwoorden van de schrijfopdracht 
met die van een paar andere klasgenoten, denken 
jullie hetzelfde? Discussieer over het thema.

DOE-OPDRACHTEN IN GROEPJE
Kies twee opdrachten hieronder en voer ze uit met je groepje.

a. Teken het huis of de kamer van Robert.

b. Speel in een groepje een dag uit het leven van Robert, gebruik je fantasie.

c. Kies één hoofdstuk uit het boek en vertel kort de inhoud terwijl de groep moet raden over 
welk hoofdstuk het gaat.

d. Geef een beschrijving van het karakter van een persoon uit het boek, de anderen moeten 
raden om wie het gaat.

e. Maak samen een interview en speel het. De één is interviewer, de ander is Anna of Robert. 

Lees ook 
het vervolgdeel 

‘Blijf van mijn vriendin af!’


