GRAAD 12
VERSOENINGS HULPBRONNE
VIR ONDERWYSERS
DESEMBER 2021

LEERDEROPDRAGTE

E-pos: newgen@netactive.co.za
Tel: 031-4924653
Webwerf: www.newerapublishers.co.za

NOTA VANAF OUTEURE NA REKENINGKUNDE ONDERWYSERS
Dankie vir julle terugvoering tydens die onlangse opname. Ons vertrou dat hierdie materiaal rakende
graad 12 Versoenings voordelig vir julle sal wees. Die aangehegte Module 11 en uittreksels vanaf
Module 15 is vervat in ons 2022 Nuwe Era Rekeningkunde handboek wat vroeg in Januarie 2022
beskikbaar sal wees.
Ons verwag dat baie skole nie in die posisie sal wees om nuwe handboeke onmiddellik te kan aankoop
nie. Julle sal met die toestemming van die uitgewers van Nuwe Era Rekeningkunde toegelaat word om
fotostate van die materiaal te maak.
Hierdie materiaal sluit 41 opdragte oor bank-, debiteure- en krediteureversoenings in. U word ook van
digitale uittreksels uit die leerder werkboek en die antwoordboek vir die 41 opdragte voorsien.
Weens die betekenisvolle veranderinge wat aanlynbankstelsels beïnvloed, het ons die onderstaande
teorie afdelings van Module 11 aangepas om werklike inhoud te weerspieël insluitende etiese en
interne kontrole scenario’s. Ons moedig julle aan om die verskeidenheid opdragte te gebruik om
geleenthede te skep vir gereelde klaskamerbesprekings en per geleentheid samewerking, sodat
leerders gemotiveer kan word om aktiewe deelnemers in die Rekeningkunde klas te word.
Jy sal opmerk dat die gebruik van ‘sweetdruppels’ in elke opdrag gebruik word om die verwagte
moeilikheidsgraad aan te dui wat leerders kan ondervind. Dit is nie nodig vir leerders om al die
opdragte te doen nie. Ons moedig julle aan om selektief te wees in die opstel van take wat toepaslik
is vir die behoeftes van jou spesifieke klas. Sommige klasse moet ekstra ondersteuning van basiese
beginsels kry, terwyl ander opdragte benodig om vaardige leerders te verryk.
Om maklike spesifieke opdragte uit die dokument te identifiseer het ons daarom bewustelik elke
opdrag van hierdie dokument op ‘n nuwe bladsy begin. Ons vertrou dat dit meer gebruikersvriendelik
sal wees. Sekere take bestaan uit twee of drie bladsye.
Ons versoek dat u vir ons terugvoering oor die materiaal wat verskaf is, gee. Voel vry om ons te
kontak via die kantoor se e-posadres: newgen@netactive.co.za. Vir voorbeeldvraestelle en ander
bronne, raadpleeg gerus ook ons webwerf, www.newerapublishers.co.za.
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