
Page 1 of 5 

             ATODIAD 2 

 

Nodiadau cyfarfodydd gyda disgyblion: 

 Ysgol Gyfun Radyr 

 Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr 
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Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Disgyblion yr Ysgol 

Ysgol Gyfun Radur 
23 Hydref 2019 

 
Yn bresennol:  
Rosalie Phillips (Swyddog Project), Hibah Iqbal (Swyddog Project)   
 
Sylwer: Nid traws ysgrif yw’r canlynol ond cofnod cyfredol o’r cyfarfod. 

 
 

Nifer Penawd Cam 
gweith
redu 

 Cyfarfu swyddogion o’r Tîm Cynllunio Ysgolion gyda grŵp o ddisgyblion B7 (17 i 
gyd) o Ysgol Gyfun Radur i drafod eu barn ar y cynnig.  Roedd y disgyblion i gyd yn 
ymwybodol o’r datblygiad a’r cynnig i sefydlu darpariaeth gynradd newydd. 
 
Yn gyffredinol roedd y disgyblion yn gefnogol o’r cynnig gyda 71% yn cefnogi a 29% 
yn erbyn 
 
Manteision 
 
Roedd y disgyblion yn credu y byddai’r cynnig yn: 
 

 cynnig llefydd Saesneg a Chymraeg i blant  

 hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg 

 Rhoi cyfleoedd i fwy o blant ddysgu Cymraeg 

 annog mwy o blant i fynd yn eu blaenau i ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 cynnig cyfleoedd i blant o’r ddwy ffrwd  

 cynnig llefydd i blant yn byw ar y datblygiad 

 lleihau gorlenwi mewn ysgolion lleol 

 hyrwyddo teithio llesol 

 cynnig cyfleoedd gwaith 

 cynnig amgylchedd dysgu o ansawdd 

 caniatáu mwy o ddefnydd o TG   
 
Pryderon 
 

Roed y disgyblion yn pryderu: 
 

 efallai y byddai mwy o draffig yn yr ardal 

 na fyddai digon o lefydd yn yr ysgol uwchradd  

 y gallaiplant gael eu gwahanu o’u ffrindiau 

 y gallai fod yna effaith ar yr adnoddau sydd ar gael i ysgolion sy’n bodoli eisoes 

 gallai plant sy’n symud i’r ardal yn y cyfnod cynradd wynebu anfantais 

 bod rhieni yn cadw’r hawl i ddewis y cyfrwng iaith 

 na fyddai digon o staff addysgu  
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Nifer Penawd Cam 
gweith
redu 

 byddai’r safle arfaethedig yn rhy agos i’r tai newydd  

 

Roedd yn bwysig bod gan ddisgyblion y ddwy ffrwd fynediad i’r un cyfleusterau a 
chyfleoedd. 
 
Roedd y disgyblion yn teimlo y byddai’r ysgol yn gweld budd o gael clybiau brecwast 
ac ar ôl ysgol.   
 
Roedd sut mae disgyblion yn cyrraedd yr ysgol yn cael ei ystyried yn bwysig gyda 
phwyslais ar deithio llesol i annog cerdded, beicio a sgwtera yn cael eu ffafrio. 
 
Byddai’r disgyblion hefyd yn dymuno gweld mynediad cymunedol i gyfleusterau’r 
ysgol e.e. AGADd, gardd, stiwdio ddawns, celf a chrefft 
 
Diolchodd y swyddog i’r disgyblion ac fe gaewyd y sesiwn  
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Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Disgylion Ysgol 

Ysgol Plasmawr 
25 Hydref 2019 

 
Yn bresennol:  
Rosalie Phillips (Swyddog Project), Cerys Richardson (Swyddog Project)   
 
Sylwer: Nid trawsgrifiad mo’r canlynol, ond nodyn a wnaed ar y pryd o’r cyfarfod. 

 
 

Rhif Pennawd Cam 
gweith
redu 

 Cyfarfu swyddogion o’r Tîm Cynllunio Ysgolion gyda grŵp o ddisgyblion B7 o Ysgol 
Plasmawr i drafod eu barn ar y cynnig.  Roedd y disgyblion i gyd wedi mynychu ffrwd 
Gymraeg ysgol Creigiau ac yn ymwybodol o’r datblygiad a’r cynnig i sefydlu 
darpariaeth gynradd newydd. 
 
Manteision 
 
Roedd y disgyblion yn credu y byddai’r cynnig yn: 
 

 rhoi dewis o Gymraeg neu Saesneg  

 hyrwyddo defnydd o’r Gymraeg 

 rhoi cyfleoedd i rieni plant yn y ffrwd Saesneg i ddysgu mwy o Gymraeg  

 rhoi cyfleoedd i fwy o blant ddysgu Cymraeg 

 hyrwyddo teithio llesol 

 cynnig gwell cyfleusterau/amgylchedd dysgu o ansawdd 

 cynnig gwell TG/Wi-Fi  

 cynnig mwy o gyfleoedd i siarad Cymraeg mewn clybiau 

 cynnig cyfleodd i gymysgu gyda’r ffrwd Saesneg 
 
Pryderon 
 

Roedd y disgyblion yn pryderu: 
 

 efallai y byddai mwy o draffig yn yr ardal leol 

 na fyddai digon o lefydd yn yr ysgol uwchradd  

 yr effaith ar Ysgol Creigiau   

 Yr effaith ar ddisgyblion o Ysgol Creigiau; a fydden nhw’n gallu cale llefydd yn 
Ysgol Plasmawr am eu bo dyn byw ymhellach i ffwrdd na’r plant o’r datblygiad 
newydd 

 Efallai y bydd yn haws i ddisgyblion ollwng y Gymraeg 

 Dylai’r ddwy ffrwd gael yr un cyfleusterau/cyfleoedd  

 y bydd yr ysgl yn ddigon mawr - dim adeiladau dros dro 

 Tarfu/sŵn yn ystod yr adeiladu 
 
Hoffai’r disgyblion weld darpariaeth clybiau brecwast ac ar ôl ysgol ar gael yn yr 
ysgol.   
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Rhif Pennawd Cam 
gweith
redu 

 
Roedd sut mae disgyblion yn cyrraedd yr ysgol yn cael ei ystyried yn bwysig gyda 
phwyslais ar deithio llesol i annog cerdded, beicio a sgwtera yn cael eu ffafrio. 
 
Byddai’r disgyblion am weld ystod o gyfleusterau yn yr ysgol gan gynnwys e-lyfrgell, 
llwybr antur, cyfleusterau Celf/DT/Cerdd a ffynhonau dŵr 
 
Byddai’r disgyblion hefyd yn dymuno gweld mynediad cymunedol i gyfleusterau’r 
ysgol e.e. AGADd, gardd, stiwdio ddawns, celf a chrefft 
 
Diolchodd y swyddog i’r disgyblion ac fe ddaeth y sesiwn i ben.  
  

 

 


