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Burggraaf Adolph de Spoelbergh koopt op 11 november Hotel d’Udekem d’Acoz voor de 
prijs van 39 100 fr.1889

Kardinaal Goossens (foto) benoemt Edmond Coenraets tot eerste directeur van het  
Sint-Pieterscollege. 
Op 1 oktober start het eerste schooljaar met 92 leerlingen.1890

Eind januari is er een overstroming door massa’s smeltwater als gevolg van plotse dooi.  
De bestaande gebouwen blijken onbruikbaar.
Architect Helleputte (foto) werkt een plan af voor een gebouw met vijf klassen, langs de 
Dijle.1891

De nieuwe klaslokalen worden in gebruik genomen en het aangrenzende huis d’Onyn wordt 
aangekocht (huidig gebouw voor directie en vergaderzalen).
Directeur Coenraets vraagt aan kardinaal Goossens de toestemming om ook ‘des classes 
professionelles inférieures’ (wat we later ‘de moderne’ zullen noemen) te mogen inrichten 
(eerste schooljaar : 1892-1893).1892

Kardinaal Goossens zegent alweer een nieuw gebouw met vijf klassen en een kapel (in het 
verlengde van de vorige nieuwbouw uit 1891).1893

Onder de tweede directeur Fleurbay start de traditie om met de leerlingen grotere uitstap-
pen te ondernemen: Averbode, Dinant, Villers-la-Ville, Temse …
De ‘classes professionelles’ zijn ondertussen uitgegroeid tot ‘scientifiques’. In dit schooljaar 
wordt daar een handelsafdeling aan toegevoegd.1904

onze  geschiedenis
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Er wordt een overeenkomst getekend tussen het SPC en de “Ecole Supérieure  
Commerciale et Consulaire” (een afdeling van de universiteit). De professionele afdeling van 
het SPC wordt voorbereidend onderwijs voor deze afdeling aan de universiteit. Het SPC laat 
inspectie toe van de universiteit.1905

Een nieuwe overstroming van het Sint-Pieterscollege maar minder spectaculair dan in 
1891. De grotere leerlingen dragen de kleine op hun schouders naar een droge plaats.1906

Het Sint-Pieterscollege krijgt elektriciteit.1911

Oplevering van een nieuwe, grotere kapel (met glasramen) op de oude studiezaal waarbij 
ook de oude slaapzaal tot lokalen wordt omgevormd en de vroegere kapel tot slaapzaal (no-
dig door het sterke gestegen aantal leerlingen).

25 augustus: brandstichting van Leuven. De schoolgebouwen blijven gespaard, maar onder 
de slachtoffers zijn enkele leerlingen (en oud-leerlingen).
In september wordt beslist om het schooljaar toch te laten starten. Slechts een 80-tal  
leerlingen daagt op.1914

Op 22 januari is er een rouwhulde in de kapel voor de door de Duitsers vermoorde pries-
ter-leerkracht Carette.
De econoom Naets wordt eind augustus aangehouden voor spionage. Hij wordt ter dood 
veroordeeld, maar omdat hij priester is, wordt de straf omgezet in een gevangenisstraf.1915

Het college wordt in januari aangesloten op de waterleiding.
In oktober installeert een afdeling militaire telegrafisten van het Duitse leger zich op de 
speelplaats en in de grote studiezaal.1918
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Burggraaf de Spoelbergh draagt de schoolgebouwen over aan de vzw Aartsbisschoppelijke 
Colleges en Gestichten van de Provincie Brabant.1922

Het Sint-Pieterscollege krijgt centrale verwarming (op steenkool).1927

Huis den Arent wordt aangekocht als klooster voor door de nazi’s weggepeste Oosten- 
rijkse zusters. 1938

Twee leerlingen komen op 10 mei om bij een luchtbombardement aan de Tiensepoort.
Op 2 september  worden de lessen hervat. Op 7 oktober krijgen de leerlingen een vrije  
namiddag voor de inschrijving van de 900ste leerling.
Op 28 november scheert een vliegtuig over het college en gooit drie bommen waarvan één 
rakelings langs de gevel naast de Dijle en de brug: veel ruiten sneuvelen.1940

Op 23 maart komt er een verordening op het Joodse schoolwezen. Maar in het college zit de 
hele oorlog een Joods kind onder een schuilnaam.1942

Er wordt een aparte lagere school opgericht.1920

Vanaf 27 november start  Winterhulp voor de leerlingen. Er wordt extra voedsel uitgedeeld.1941
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Op 19 mei is er een groot bevrijdingsfeest in het Sint-Pieterscollege.
Tijdens het schooljaar 1944-45 ontstaat er een probleem van overbevolking. Er zijn 1144 
leerlingen. De vijfde moderne telde 72 leerlingen en kon niet gesplitst worden door plaats-
gebrek.1945

Er wordt alweer een nieuw schoolgebouw in gebruik genomen met 14 klassen, een confe-
rentiezaaltje (muzieklokaal) en een turnzaal (naast de lagere school).1955

Er worden klassen ondergebracht in het voormalige Jezuïetencollege aan de Minder- 
broedersstraat, ter hoogte van ons huidig zwembad.1960

De speelplaats krijgt tijdens de zomervakantie een nieuwe betegeling. De vorige tegels  
dateerden van 1904. Er komt ook een nieuwe hoogbouw met 2 verdiepingen met vak- 
lokalen voor chemie, biologie en fysica en twee ruime ‘studio’s’.
De school viert haar 75-jarig bestaan.1965

In de nacht van 3 op 4 maart wordt de onderwijzer van de elfde klas, L. De Clerck, opgepakt. 
Op 20 maart gebeurt dat ook met de turnleraar M. Vandoren.
Op 26 april wordt de stationsbuurt zwaar gebombardeerd. Op 27 april worden de lessen 
geschorst. Ze hernemen pas op 28 mei.
In de nacht van 9 op 10 mei wordt leraar Van Eemelen opgepakt door de Gestapo.
Bij hun aftocht blazen de Duitsers op 4 september alle bruggen over de Dijle op. Er is grote 
schade aan het Sint-Pieterscollege. Acht klaslokalen worden vernield. 1944

Tijdens de eerste helft jaren van de jaren ’60 is het Sint-Pieterscollege een van de weinige 
modelscholen waar geëxperimenteerd wordt met ‘moderne wiskunde’.  In het schooljaar 
1968-1969 wordt moderne wiskunde verplicht ingevoerd in heel België.1962
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Op 22 februari wordt de nieuwe kapel ingewijd.
De grote slaapzaal van het internaat op de tweede verdieping van blok 1 wordt  
omgevormd tot 4 klassen.1967

Het SPC heeft zijn eigen talenpracticum.1969

De eerste vrouwelijke leerkracht, Ludwine Thybaut, start in december 1970.1970

Het ‘overlegorgaan’ van de school wordt officieel de ‘directieraad’. Vertegenwoordigers van 
leerlingen, ouders, leerkrachten en directie maken er samen deel van uit. Mei 1968 gaat niet 
ongemerkt voorbij in Leuven.1973

In  juni 1983 wordt gestart met de verbouwing van de oude feestzaal.1983

Er worden geen nieuwe internen meer ingeschreven. Daarmee sterft het internaat geleide-
lijk aan uit en komt er een einde aan een 65-jarige traditie.1966

Op 10 mei 1979 wordt het sportcomplex (zwembad en sportzaal) officieel geopend.1979
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Chrysostomos wordt niet langer binnen de muren gevierd maar vervangen door een buiten-
landse (of andere) reis. Het is meteen de start van de traditie van de Londen- en Parijsreizen.1991

Walter Marrin wordt de 14de directeur.1993

In december 1996 wordt wiskundelerares Helga De Doncker vermoord tijdens een reis in 
Eritrea.1996
Het Sint-Pieterscollege wordt lid van de nieuwe Scholengemeenschap Katholiek Secundair 
Onderwijs Leuven. 
De viering van Chrysostomos mag weer binnen de muren met een stoet tijdens het eerste 
lesuur.
Dominique Bastin wordt voorzitter van de Vlaamse Scholierenkoepel.1999

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de school wordt de eerste Speelplaatsrock 
georganiseerd.
Heroprichting van het Jongerenatelier van het toneelgezelschap Thespikon.1990

Het Sint-Pieterscollege wordt gemengd. Er starten 15 meisjes in het eerste jaar.1995

Jos Hendrickx wordt de 13de directeur.1988
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Start van een coachingprogramma voor nieuwe leerkrachten.2003

Hervorming van de 3de graad ASO.
De opening van het OLC (open leercentrum).
De eerste Parijsreis met alle zesdes samen (voordien waren de buitenlandse reizen het  
initiatief van een titularis die eventueel nog een tweede klas meenam, om de prijs te  
drukken).2004

Het fysicalokaal wordt vernieuwd.
Bezoek van oud-leerling en minister van Onderwijs Frank Vandenbroucke aan het SPC.2005

De lagere school kan slechts voortbestaan door een filiaal van HDC te worden. 2006

Smartschool wordt in gebruik genomen. We zijn bij de eerste scholen die zich aansluiten op 
dit leerplatform.
Het elektronisch rapport wordt ingevoerd.2002

Dit is het laatste schooljaar van prefect Oscar Pierlé. Hij wordt vervangen door ILB (interne 
leerlingbegeleider) Johan De Ryck.
Adjunct-directeur Dooreman gaat met pensioen en wordt opgevolgd door Pat Vandewiele.2001

Danny Pijls wordt de 15de directeur.2000
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In het eerste jaar moderne gaat het COL-project (comptetentie-ontwikkelend leren) van 
start.2012

Pat Vandewiele volgt Danny Pijls op als 16de directeur (die op zijn beurt directeur wordt van de  
Leuvense scholengemeenschap).
Chris Croes wordt de eerste vrouwelijke adjunct.
Een nieuw vak in de zogenaamde vrije ruimte: onderzoeksproject (OPR) voor de zesdejaars.2009

We vieren 125 jaar SPC2015

Directiesecretaris Erik Krokaert overlijdt.2014




