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Curriculum Vitae 

 

 

Naam Spakman, Marja 

 

  

Bedrijf Myriapoda 

(backoffice bureau) 

 

 

Adres 

 

telefoon 

 

e-mail 

website 

KvK 

Oldenzijlsterweg 17 

9986 XM Oldenzijl 

0595-464327 

06-30724508 

info@myriapoda.nl 

www.myriapoda.nl 

51359413 

 

 

Opleiding: 

1975 Atheneum-B Dr. Aletta Jacobsscholengemeenschap, Hoogezand 

1976 Directiesecretaresse  Instituut Boerhave, Groningen 

1978  Leidster kleuteronderwijs KLOS, Groningen 

1979 Hoofdleidster kleuteronderwijs KLOS, Groningen 

1984 Volledig bevoegd onderwijzer Pedagogische Academie, Appingedam 

 

 

Loopbaan: 

nov 2010 - heden werkzaam in eigen backoffice bureau Myriapoda 

 

sep 2009 - nov 2010 medewerker onderwijsondersteuning opleidingen CO/CS/IDM 

Instituut voor Communicatie en Media,  Hanzehogeschool Groningen 

 

feb 2009 - sep 2009 medewerker secretariaat en frontoffice  

Instituut voor Communicatie en Media, Hanzehogeschool Groningen 

 

mrt 1979 - okt 2008 leerkracht primair onderwijs OBS Dieftil, Oosterwijtwerd 

 

 

Werkervaring: 

Ik heb ervaring met een groot aantal secretariële en administratieve werkzaamheden, ook tijdens mijn on-

derwijsperiode:  

 notuleren en agenderen vergaderingen 

 opstellen en redigeren verslagen 

 agendabeheer en maken afspraken 

 telefoonafhandeling 

 (voortgangs-) rapportage 

 correspondentie / beheer algemene e-mail box 

 ontvangen bezoekers 
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 onderhouden contacten met derden 

 organiseren en faciliteren (informatie)bijeenkomsten 

 verzorgen van powerpointpresentaties 

 verzuim- en werktijdenregistratie 

 archivering en bijhouden dossiers 

 nieuwsvoorziening aan derden 

 inkoop leermiddelen en andere materialen 

 fungeren als aanspreekpunt voor medewerkers en derden 

 website beheer 

 ICT-coördinatie 

 

 
Cursussen 

 Activiteitencoördinator (ICT) 

 Informatica 

 DRO-module Internet/e-mail (gevorderden) 

 DRO-module Excel/Powerpoint 

 

 

ICT-ervaring 

Ik heb ervaring met o.a. de volgende programma’s 

 Word 

 PowerPoint 

 Excel 

 Internet Explorer 

 Mozilla Firefox 

 Outlook Express 

 Progress 

 DOP 

 Blackboard 

 Dreamweaver 

 WebPro 

 Total Commander 

 PaintshopPro 

 InDesign 

 

 

Maatschappelijke activiteiten/betrokkenheid 

 secretaris medezeggenschapsraad  

 lid / secretaris gemeenschappelijke medezeggenschapsraad  

 secretaris Vrouwennetwerk voor leidinggevenden, Groningen 

 bestuurslid en lid onderwijscommissie Vereniging Kleine Dorpen Groningen, thans VGD 

 lid Commissie Schoolcultuur Appingedam/Delfzijl/Loppersum 

 secretaris en commissielid pr  Stichting (tot behoud van de) Nicolaaskerk Oldenzijl  


