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1980 - 2018

1981 - 1983
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1966 - 1969
1966

Jacob van Soest (Jack)
Sportlaan 34
3135 GV Vlaardingen
0104340378 / 0645640446
info@van-soest.nl
www.van-soest.nl /www.jackvans.eu
26 februari 1947
Rotterdam
gehuwd

diverse cursussen en nascholingen afgerond op het gebied van aardrijkskunde,
informatica, leerlingenbegeleiding, coaching, mentoraat, vergader- en
onderhandelingstechnieken
COCMA Utrecht, leraar aardrijkskunde 2e-graads
Vrije Universiteit Amsterdam, sociale geografie (niet afgerond, eindniveau kandidaats)
HTS Rotterdam, afdeling weg- en waterbouw (niet afgerond)
Gemeentelyceum Vlaardingen, HBS-B

werkervaring
2013 - heden

2012/03 - 2012/10
1989 - 2017
1987 - 2012/02

1986 - 1987
1982 - 1984
1982 - 1987
1974 - 1981

docent aardrijkskunde in diverse tijdelijke banen ter vervanging wegens zwangerschap,
ziekte enz.: Zandvliet College Den Haag, Adelbert College Wassenaar, Veurs Lyceum
Leidschendam, Hofstad MAVO-HAVO, Den Haag, St.-Josefmavo Vlaardingen, Haags
Montessori Lyceum in Den Haag, Helinium in Hellevoetsluis, Emmauscollege Rotterdam
Adelbert College Wassenaar, eervol ontslag wegens het bereiken van de
pensioengerechtigde leeftijd / afronden schooljaar
examinator schriftelijke en mondelinge staatsexamens aardrijkskunde VSO
Adelbert College Wassenaar, leraar aardrijkskunde en informatiekunde, mentor,
secretaris (P)MR, coördinator studiereizen, PTA-coördinator vmbo, begeleider
schoolreizen, stagebegeleider, begeleider maatschappelijke stage, webmaster
(WordPress), lid PR-commissie
Mariaschool voor I/LHNO Naaldwijk, leraar aardrijkskunde
Adelbert College Wassenaar, cursusleider cursussen informatica voor docenten en
ouders
Keuchenius MAVO Rotterdam, leraar aardrijkskunde en informatica
Adelbert College Wassenaar, leraar aardrijkskunde en mentor

militaire dienst
1969/11 1971/03

dienstplichtig militair met eindrang ‘soldaat der eerste klasse’

nevenactiviteiten
2018 - heden
2013 - 2017
2013 - heden
2009 - heden
1992 - heden
1992 - 2010
sport & hobby’s

webmaster Gloria Toonkunst
webmaster Concertkoor Zuid-Holland
hoofdredacteur Klokhuis Magazine
mede-webmaster IJsclub Vlietland Schipluiden
secretaris en mede-webmaster Stichting Klokhuis (Apple-gebruikersgroep);
webmaster diverse sites
secretaris HCC/AGGN
skiën, (berg)wandelen, reizen, lezen, geografie en cartografie, Apple hard- en software,
websites onderhouden en bouwen

