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Mark werd
MEESTER MARK...

Na een loopbaan in de journalistiek maakte

Mark van der Werf (1976) de overstap naar het

onderwĳ s. Hĳ  ging lesgeven op een basisschool.

Over die kortstondige carrièreswitch gaat zĳ n eerste 

boek: Meester Mark draait door. Het stond een maand

in de Bestse� er Top 60 en ontketende onder meer in 

dagblad Trouw een wekenlang debat over werkdruk 

onder leerkrachten.

Daarna bleef Mark schrĳ ven over het onderwĳ s en

verschenen onder meer Meester Mark vraagt door en 

Schoolpleinmoeders. Van Marks boeken zĳ n meer dan 

50.000 exemplaren verkocht.

Een hit op social media
‘Meester Mark’ is bĳ  elke leerkracht én ta� oze ouders een begrip. Op zĳ n razend popu-

laire social media deelt hĳ  kinderlogica: grappige foutjes en creatieve ingevingen van 

leerlingen. A� een al op Instagram (meer dan 300.000 volgers) bereikt hĳ  elke maand 

zo’n 1,8 miljoen mensen.

Meester Mark in de media
De kinderlogica wordt ook vaak getoond in tv-programma’s (RTL Late Night en RTL 

Boulevard), magazines (VIVA, Ouders van Nu) en online. Het magazine van Chantal 

Janzen, &C, riep ‘Meester Mark’ recent uit tot een van de 50 leukste in� uencers van 

Nederland. ‘Volgen als je je ook wel eens afvraagt wat er toch in vredesnaam gebeurt

in dat brein van je kind,’ aldus &C.

‘Zijn Insta-platform is een bundeling van de leukste

gedachtespinsels van kinderen.’ - Trouw



MEESTER MARK -
De grappigste TAALFOUTJES uit de klas 
mark van der werf

Een geweldig leuk cadeauboek
voor de feestdagen!

Marketingcampagne:
* Radio en TV-optredens
* Online feestdagencampagne 
* Advertenties
* Promotiemateriaal
* Aandacht via onderwijsplatforms
* Infl uencersactie met bekende

juf- en meesterbloggers 
* Aandacht in dagbladen
* Aandacht in onze onderwijsnieuws-

brief (> 5.000 leerkrachten)
* Lezingen via www.markvanderwerf.nl

Kinderen zĳ n de echte helden van dit boek. Zĳ  interpreteren de opdrachten van school op geheel 
eigen wĳ ze, of leggen woorden die wĳ  goed kennen, heel anders uit. Wat tot ongeloo� ĳ k grappige 
woorden en foutjes leidt… En misschien ook wel tot nieuwe inzichten, want de blik van een kind is 
vaak heel open en creatief.

Meester Mark krĳ gt uit het hele land leuke vondsten van leraren en ouders. Deze bloemlezing is 
een heerlĳ ke bundel met de grappigste taalfoutjes die hĳ  tegen is gekomen. In dit boek worden
de bĳ dragen op thema ingedeeld en hee�  Mark van der Werf er leuke inleidende teksten bĳ  
geschreven.

Heerlĳ k om in te bladeren en ideaal als cadeau voor elke ouder met schoolgaande kinderen
en elke docent in het (basis)onderwĳ s!

prĳ s € 14,99 | verschĳ nt oktober 2021 | paperback | full colour, met honderden foto’s

formaat 13 x 19 cm | omvang 160 pagina’s | non-� ctie / cadeauboek | isbn 978 90 216 8261 7 | nur 372
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Beste boekverkoper,

De meeste taalfoutjes in dit boek zĳ n nog 
nergens anders te zien geweest. Ik spaar ze
al een paar jaar en beschik intussen over een 
rĳ ke co� ectie. Met dank aan ta� oze ju� en en 
meesters uit Nederland én Vlaanderen.

Ik blĳ f erom lachen én leer er nog altĳ d 
van. Door al die creatieve uitglĳ ders met d’s, 
t’s, de ‘f ’ en de ‘v’ heb ik geleerd dat fouten 
maken erbĳ  hoort. Ik probeer het mezelf ook 
op het hart te dru� en: Relativeer een beetje. 
En geniet gewoon van al die taalfoutjes!

Vrolĳ ke groet,
Meester Mark
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