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LESKAART 
Een nieuw schooljaar op het Rabauw college breekt aan. Een groep eerstejaars 

begint vol goede moed aan hun eerste schooldag, maar al gauw blijkt dat dat 

geen makkie is op deze speciale school. Het is namelijk geen school voor 

Betrouwbare, maar eentje voor tirannen in de dop. De eerste schooldag gaat dan 

ook gepaard met verschillende rituelen zoals de overval door tweedejaars en de 

nachtelijke ijswaterdoop. Milly heeft al snel door dat niet alles is wat het lijkt, door 

goed op te letten op de gehele omgeving lukt het haar samen met Charlie om de 

eerste twee testen goed te doorstaan. Maar dan begint het echte criminele 

schoolleven pas. Zal het Milly en Charlie lukken om hun criminele talent te 

ontdekken? 

Samen slaan de twee zich door de dagelijkse sleur heen waarbij je continue alert 

moet zijn of je je niet te veel als een Betrouwbare gedraagt. Zijn de twee wel 

crimineel genoeg om op het Rabauw te kunnen blijven? Tijdens de les Dieverij 

wordt een wedstrijd geïntroduceerd: De Vingerling Bokaal. 

 

 Sta vooraf stil bij de titel van het boek: Gangsterschool. Hoe zou het zijn op een gangsterschool? Wat 

leer je daar? 

 De Gangsterschool-leerlingen krijgen les in Fabuleren. Tijdens deze les leer je leugens te vertellen. Hoe 

meer leugens, hoe beter. Dat blijkt nog niet zo gemakkelijk.  

Lees bladzijde 43 'De leraar Fabuleren...' t/m bladzijde 50 '...bleef eenzaam  

achter.' voor. Gelukkig lukt het Milly en Charlie steeds beter.  

Lees ook bladzijde 151 'De volgende ochtend...' t/m bladzijde 159  

'...niet opgebouwd.' voor. 

Leesvraag: Wordt er in jouw boek gelogen? 

Bekijk de ideeën voor een klassenthema bij dit boek online. 

 

''Ik zal hem uitreiken aan de groep Rabauwers die het meest uitblinkt in de buitenwettelijke herverdeling van 

goederen. Meedoen is verplicht voor alle leerlingen. En ik heb een mooie manier bedacht om iedereen aan te sporen 

zijn uiterste best te doen. Kijk maar eens naar deze spelregels.'' 

De groep met de minst waardevolle inzending wordt van school getrapt. Zal het Milly en Charlie lukken om een 

waardevolle inzending in te brengen? 

Tijdens hun zoektocht naar een waardevolle inzending komt Charlies kwaliteit voor hacken goed van pas. Toevallig 

stuitten de twee op snode plannen van beroemd crimineel Pecunia Valcente. Hoe moeten de twee tirannen in de 

dop omgaan met zulke snode plannen? Is er in het criminele circuit ook ruimte voor helden of alleen voor 

handlangers? 

 


