
OPSOMMING 12 B 

 

 ONTHOU: Die opsomming is in Vraestel 1 Afdeling B en dit tel 10 

punte. 

 Doen nou die volgende opsomming in jou skrif. 

 

INSTRUKSIES:  

1. Som die SEWE stappe om ŉ doeltreffende begroting op te stel, in jou EIE 

 VOLSINNE op. 

2. Skryf die stappe puntsgewys neer. 

3. Nommer die stappe van 1 tot 7. 

4. Jou opsomming mag nie langer as 70 woorde wees nie. 

5. Dui die korrekte getal woorde aan die einde van die opsomming aan. 

 

Sewe stappe tot ’n doeltreffende begroting 
 

Matrikulante sal vanaf volgende jaar volgens ŉ begroting moet werk wanneer hulle 

studeer of werk. Hier volg ŉ paar stappe wat jy kan volg om jou begroting te laat 

klop. 

 

Begroting is vir die meeste mense ŉ onaangename woord. Om egter sukses te 

behaal, moet jy tot die laaste sent begroot. 

 

Maak kategorieë, soos petrol, kos, klere en vermaak om die begrotingsproses 

makliker te maak. Gebruik dan vir soveel as moontlik van hierdie kategorieë ŉ 

koevertstelsel. Nadat jy jou uitgawes in kategorieë verdeel het, sit die aangeduide 

bedrag in elke koevert. As jy byvoorbeeld R500 vir klere begroot het, sit nou 

daardie R500 in jou "klere"-koevertjie. 

 

Hier kom die belangrikste … Wanneer jy al die geld in ŉ spesifieke koevert 

gespandeer het, is jy klaar met daardie kategorie vir die maand. Maak daarom 

seker jy het genoeg geld weggesit vir dinge soos kos en petrol. 

 

Daar is iets sielkundig wat dit moeiliker maak om kontant te spandeer as om jou 

kaart te gebruik. Maak dit dus ŉ gewoonte om eerder kontant te gebruik. Byt vas 

en druk deur as jy ná ŉ maand of twee nog nie jou begroting heeltemal reggekry 

het nie. Jy sal wel sien hoe hierdie stelsel jou geldsake kan regruk. 

 

Jy kan gerus ŉ "pret"-koevertjie maak. Hierdie geld kan vir enigiets gebruik word 

buite die normale. Om goed met geld te werk, hoef nie ŉ nagmerrie te wees nie. 

 
  [Verwerk uit: MyMatzikama.com, 28 Maart 2017] 



Onthou: 

 Jy hoef nie ŉ TITEL vir die opsomming te gee nie. 

 Indien jy afkortings in die opsomming gebruik, word elke afkorting 

getel volgens die getal woorde wat dit voorstel, byvoorbeeld, d.w.s. = 

3 woorde. 

 Indien jy die opsomming in paragraafvorm skryf, word die eerste 7 

sinne (eerste 70 woorde) van hierdie paragraaf nagesien. 

 Die nasiener/ onderwyser sal die aantal woorde tel.   

 Geen punte word afgetrek as daar te min/te veel woorde is nie of as 

die getal woorde verkeerd aangedui is nie.  Maar wees eerlik! 

 Indien jy meer as 70 woorde skryf, lees die nasiener/ onderwyser 

slegs tot aan die einde van die sin waarin die maksimum (70 woorde) 

voorkom.   

 Die res van die opsomming word dan geïgnoreer.  


