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Yn bresennol: Michele Duddridge Friedl (CTY), Brett Andrewartha (CTY), Beverly 
Bailey (CTY), Rosalie Phillips (CTY), naw aelod o’r cyhoedd 

 
Sylwer: Nid trawsgrifiad mo’r canlynol, ond nodyn a wnaed ar y pryd o’r 
cyfarfod. 
 

Pennawd Cam 
gweithredu 

Agorodd Michele Duddridge Friedl (MDF) y cyfarfod, cyflwyno 
swyddogion a chroesawi’r rheiny oedd yn bresennol.  
Ymgynghori ar gynnig ac yma i wrando. 
 
Roedd nodiadau ar y pryd yn cael eu cymryd o’r cyfarfod ac fe 
fyddent yn ffurfio rhan o adborth yr ymgynghoriad. 
 
Cafwyd cyflwyniad gan MDF yn nodi manylion y cynnig: 
 

 Cefndir 

 Yr hyn sy’n cael ei gynnig 

 Pam dwy ffrwd 

 Modelau ysgolion newydd yng Nghaerdydd 

 Cwricwlwm ar gyfer ffrydiau Cymraeg a Saesneg 

 Ysgolion sy’n bodoli/dalgylchoedd 

 Galw diweddar/a amcanestynnir am lefydd Derbyn mewn 
ysgolion cynradd Saesneg 

 Galw diweddar/a amcanestynnir am lefydd Derbyn mewn 
ysgolion cynradd Cymraeg 

 Trefniadau Derbyn a dalgylchoedd 

 Beth fyddai’r effaith ar ysgolion eraill? 

 Darpariaeth Ysgol Uwchradd 

 Buddion/Anfanteision Posib/Risgiau 

 Dewisiadau amgen (diystyrwyd) 

 Ystyriaethau 

 Beth sy’n digwydd nesaf  
 
Y cynnig yw ar gyfer un ysgol, un adeilad ac un corff 
llywodraethu.  Byddai gofyn i’r Pennaeth fod yn siaradwr 
Cymraeg rhugl; byddai gofyn bod y athrawon/staff yn y ffrwd 
Gymraeg yn hyfforddedig a rhugl eu Cymraeg, byddai gofyn i’r 
staff yn y ffrwd Saesneg fod yn rhugl eu Cymraeg hefyd ac 
wedi eu hyfforddi o ran trochi yn y Gymraeg. 
 
Byddai  ystafell gymunedol arall hefyd yn cael ei gynnwys yn yr 
ysgol. 
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Byddai’r ystafell hon yn cael ei defnyddio ar gyfer gofal plant 
cofleidiol, gweithgareddau cymunedol, sesiynau iaith a 
chwarae ayb. 
 
Mae ymatebion hyd yn hyn wedi bod yn  gadarnhaol ar y cyfan 
er bod rhai pryderon wedi eu mynegi.  Roedd y Cyngor am 
glywed pob barn. 
 
P - ar hyn o bryd o fewn dalgylch Ysgol Gynradd Radur.  A 
yw hyn yn debygol o newid? 
BA - mae dalgylchoedd yn cael eu hadolygu a bydd angen 
gwneud gwaith ychwanegol o amgylch hyn.  Y rhagolygon ar 
hyn o bryd yw y bydd Ysgol Gynradd Radur â 2DM ac Ysgol 
Gynradd Bryn Deri ag 1 DM yn ddigonol i ateb y galw.  Bydd 
gofyn sefydlu dalgylch i’r ysgol (Cymraeg a Saesneg) a 
fyddai’n destun ymgynghoriad ar wahan. 
 
P - a fyddai hyn yn cael ei bennu ar sail agosrwydd? 
BA - byddai agosrwydd yn  ystyriaeth ynghyd â maint 
dalgylchoedd presennol, poblogaeth, agosrwydd ysgolion 
eraill. 
MDF - ni fyddai dalgylchoedd wedi eu dylunio fel ag y maent.  
Am edrych ar nifer o bethau gan gynnwys pa ysgolion mae 
rhieni yn eu dewis, galw uwch na’r cyflenwad, patrymau 
cyfnewidiol, capasiti ysgolion, ffiniau naturiol, ffyrdd. 
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Cyng McKerlich - pryderon ynghylch plant yn methu cael 
lle yn Ysgol Gynradd Radur ac Ysgol Gynradd Bryn Deri.  
Hanner Radur/Pentre-poeth yn cael ei wasanaethu gan 
Ysgol Coed y Gof, yr hanner arall yn dod o fewn dalgylch 
Ysgol Gwaelod y Garth gyda nifer o blant yn methu cael lle 
yn Ysgol Gwaelod y Garth.  Y bwriad yn y flwyddyn gyntaf 
yw i gael 30 disgybl yn y ffrwd Saesneg a 30 yn y ffrwd 
Gymraeg gyda blynyddoedd 1 a 2 cymysg, fodd bynnag ar 
gyfer teuluoedd yn symud i mewn nid yw’n debygol y 
bydd mwy o alw am lefydd yn y Dosbarth Derbyn, B1 a B2 
nag yn B3 - B6. 
MDF - y duedd yw bod y rhan fwyaf o deuluoedd yn symud o 
fewn y ddinas gyda rhieni yn llai tebygol o symud plant hŷn.  
Edrych i dyfu’r ysgol mewn modd cynaliadwy ac heb 
gyfaddawdu ar ysgolion eraill. 
 
Cyng McKerlich - hyn yn debygol o greu llawer o bryderon 
a thrafferthion i blant.  Pa gyfleusterau cymunedol fydd ar 
gael i’r gymuned leol y tu allan i oriau’r ysgol? 
MDF - ystyriaeth i ystafell gymunedol y gellid mynd iddo ar 
wahan. 
 
Cyng McKerlich - beth am gae astro a chyfleusterau eraill? 
MDF - ystyried hwyluso mwy o ddefnydd cymunedol ar 
gyfleusterau’r ysgol gan y gymuned leol.  Fel rhan o’r caniatâd 
cynllunio cychwynnol roedd yna gyfleuster cymunedol ar 
wahan i’r ysgol.  
fodd bynnag mae cyfyngiadau safle (prif bibell nwy) wedi 
cyfyngu ar hyn. 

 



 
Rhaglen Ysgolion 

Cofnod o Gyfarfod Cyhoeddus 
Plasdŵr (Ysgol Gyfun Radur) 

Dydd Llun 30 Medi 2019 
 

4 
 

fodd bynnag mae cyfyngiadau safle (prif bibell nwy) wedi 
cyfyngu ar hyn. 
 
P - mae gwybodaeth wedi ei chyflwyno parthed y modelau 
ffrydiau dwy iaith fodd bynnag nid oes neb wedi siarad 
gydag Ysgol Gynradd Creigiau, nid oes unrhyw 
ddadansoddiad o ran recriwtio staff a dim dadansoddiad o 
enghreifftiau. 
MDF - ymwybyddiaeth o fodel llwyddiannus Ysgol Gynradd 
Creigiau. wedi cynnwys ymwneud gan gynrychiolwyr 
consortiwm a’r fforwm Addysg Gymraeg mewn trafodaethau ac 
hefyd wedi edrych ar ysgolion eraill ar hyd a lled Cymru.  Mae’r 
model sydd yn cael ei gynnig yn amrywiad ar y model yn 
Creigiau; pryderon ynghylch a ellir cyflenwi trochi ar safle ddwy 
ffrwd ac mae tystiolaeth yn Creigiau yn awgrymu y gall fod yn 
llwyddiannus.  Pryderon ynghylch recriwtio a chadw staff wedi 
eu mynegi i Lywodraeth Cymru (LlC) fel rhan o ymateb y 
Cyngor i ymgynghoriad Cynllun Strategaeth Addysg Gymraeg 
(CSAG) LlC.  LlC yn edrych ar opsiynau gwahanol yn 
ymwneud â sicrhau fod niferoedd digonol o athrawon Cymraeg 
eu hiaith.  Edrych i gefnogi twf mewn ysgolion Cymraeg sy’n 
gwasanaethu eu cymunedau. 
 
P - cymeradwyo manteision addysg Gymraeg yn llawn.  
Mae’r gofod drws nesa i Ysgol Gynradd Creigiau a 
glustnodwyd ar gyfer defnydd cymunedol yn dal i fod yn 
gae gwyrdd.  Nid yw’r ysgol wedi derbyn unrhyw 
fuddsoddiad gyda phlant yn cael eu haddysgu mewn 
cabanau. 
MDF - mae’r ysgol arfaethedig gryn bellter o Ysgol Gynradd 
Creigiau gyda datblygiadau arfaethedig eraill i ddod i’r de o 
Creigiau.  Wedi bod yn edrych ar ariannu S106 a sut orau i 
fuddsoddi hyn. 
 
P - y cynnig yw ar gyfer 30 o lefydd oed cynradd a 48 lle 
meithrin ym mhob ffrwd.  A oes yna unrhyw hyblygrwydd 
e.e. 75% Cymraeg a 25% Saesneg?  Beth fydd yr ymwneud 
rhwng y ddwy ffrwd?  Mae peryg y bydd rhieni nad sy’n 
siarad Cymraeg yn cael eu perswadio i beidio mentro a 
dewis y ffrwd Saesneg yn lle.  Beth fydd y model? 
MDF - byddwn yn edrych ar y galw ym mhob cyfrwng iaith.  
Polisi y cyngor yw cynnig lle ar sail dewis iaith y tu hwnt i 
hynny mynegi yr hyn fyddent yn eu ffafrio y mae rhieni, dim 
rheidrwydd i ddarparu lle o fewn y ddalgylch nac fel dewis 
cyntaf.  Pe ceid patrwm o alw parhaus byddai’n rhaid edrych ar 
hyn ac efallai wneud newid statudol.  O fewn cyd-destun polisi 
cenedlaethol, sicrhau fod pob rhiant yn ymwybodol o 
ddewisiadau Cymraeg, manteision addysg Gymraeg a’r 
dewisiadau i drosglwyddo.  Llawer o ymchwil mewn gwledydd 
eraill lle maent yn edrych ar dyfu iaith ac mae cael dewis yn y 
canol yn fodd o dynnu pobl i mewn a chynnig dull gwahanol o 
gynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg. 
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Mae dwy ysgol gynradd Saesneg yn Radur gyda diffyg 
llwyr o ran darpariaeth Gymraeg. 
 
Cynrychiolydd RhAG - cefnogol i’r ysgol.  Ymchwil i 
drochi yn dangos ei fod yn llwyddiannus oherwydd fod 
popeth trwy gyfrwng y Gymraeg.  Sut fydd hyn yn 
digwydd?  A fydd amseroedd chwarae gwahanol ayb? 
MDF - angen ystyried beth mae hyn yn ei olygu mewn ysgolion 
dwy ffrwd.  Mae Ysgol Creigiau yn sicrhau canlyniadau da yn y 
ddwy ffrwd; mae angen ystyried dulliau gwahanol y gall trochi 
gael ei gyflawni; llawer o waith da yn partneru ysgolion 
Cymraeg a Saesneg; cyfleoedd i’r ddwy ysgol fanteisio heb 
gyfaddawdu ar gaffaeliad iaith Gymraeg.  Am ddod â chanran 
uwch o bobl at addysg Gymraeg ac ni fyd dy model presennol 
yn gwneud hyn; angen sefydlu model o ragoriaeth addysgol 
ond yn ymwybodol o’r peryglon.  Ni cheir effaith ar yr ochr 
Gymraeg mewn ysgolion dwy ffrwd ac mae cyfleoedd i fod o 
fudd i’r ddwy ffrwd. 
 
P - siarad am fodel newydd ond dyw model dwy ffrwd 
ddim yn newydd ac mae symud i ffwrdd oddi wrtho yn 
digwydd yn shir Gâr gan nad yw yn llwyddo i wneud plant 
yn rhugl yn y Gymraeg.  Mae angen bod yn ofalus; mae 
wedi ei weld fel methiant mewn gwledydd eraill ac mae 
angen dysgu o fethiannau mewn mannau eraill. 
BA - ymchwil wedi ei wneud ar fathau o ysgolion/canlyniadau 
mewn ysgolion eraill; mae yna ysgolion lllwyddiannus iawn yn 
gweithio dan y model hwn sydd yn perfformio’n dda iawn yng 
nghategoriau Llywodraeth Cymru.  Mae dwy ysgol ddwy ffrwd 
lwyddiannus yng Nghaerdydd ac yn edrych i adeiladu ar 
lwyddiant y rhain ac ysgolion mewn mannau eraill. 
MDF - rhesymau cymhleth y tu cefn i’r methiannau mewn 
amnnau eraill; dim sôn am warantu rhuglder llawn ar ddiwedd 
B6 yn y ffrwd Saesneg.  Pe byddai disgyblion am drosglwyddo 
i Addysg Gymraeg yn B7 byddai gofyn cael trochi ychwanegol.   
 
P - syniad gwych cynnig cyfle i drosglwyddo i addysg 
uwchradd Gymraeg; dylid bod modd trosglwyddo i’r ochr 
Gymraeg yn ystod yr ysgol gynradd, pam aros tan yr 
uwchradd? 
MDF - Mae gan Gaerdydd Uned Drochi lwyddiannus ac mae 
dewis i drosglwyddo i hwnnw os mai dyna fyddai dewis rhieni.  
MDF - Nid yw mynychu lle meithrin yn gwarantu lle mewn 
ysgol; gellid ystyried opsiwn o feithrinfa Gymraeg yn unig. 
BA - Gellir defnyddio yr uned drochi ar gyfer dibenion ymyrryd; 
i gefnogi’r dysgu pan fo angen hynny. 
MDF - nid mater o ddenu dysgwyr newydd yn unig ond hefyd o 
gefnogi’r rhai sydd eisoes yn y sector Gymraeg. 
 
P - rhiant i blentyn yn mynychu Ysgol Gwaelod Y Garth 
sydd ond â dosbarth meithrin cyfrwng Cymraeg; llawer o 
rieni wedyn yn dewis y meithrin ac aros ymlaen yny ffrwd 
Gymraeg.  Angen ystyried bod y ddarpariaeth feithrin yn 
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P - os oes 48 lle meithrin a 30 o lefydd yn y Dosbarth 
Derbyn, pwy sydd yn cael i mewn? 
MDF - mae llefydd meithrin yn cael eu darparu o fewn radiws o 
ddwy filltir i gyfeiriad cartref y plentyn tra bod llefydd ysgol yn 
cael eu dyrannu  
yn erbyn set benodol o feini prawf (CLAE, AAA, dalgylch, 
brodyr/chwiorydd, agosrwydd (ar sail llwybrau cerdded mwy 
diogel, os nad oes llwybr cerdded yna’r llwybr gyrru).  Mae’r 
dewis hefyd gan rieni i wneud dewis gwahanol ar oed meithrin. 
 
P - beth fydd gosodiad y ffordd? 
MDF - mae dyletswydd gofal ar y awdurdod ac angen i ystyried 
mynediad diogel i’r ysgol fel rhan o’r drefn gynllunio; ni fydd 
unrhyw barcio ar y safle i rieni ollwng eu plant.  Mae Ysgol 
Hamadryad wedi bod yn weithgar iawn yn datblygu dewisiadau 
teithio llesol a ‘r bwriad yw adeiladu ar hyn. 
 
P - a fydd plant o’r datblygiad newydd yn cael 
blaenoriaeth? 
MDF - Os oes llefydd ar gael gall unrhyw un wneud cais a 
chael eu derbyn, fel arall bydd plant yn cael eu derbyn yn unol 
â’r meini prawf gordanysgrifio. 
 
P - a yw’r model hwn yn unigryw i Gaerdydd? 
MDF - mae ystod o fodelau ar draws Cymru ond ydi mae’n 
unigryw i Gaerdydd. 
 
P - bydd hyd at bedair ysgol gynradd ar ddatblygiad 
Plasdŵr, ai arbrawf tymor byr fydd hyn?  Sawl un fydd yn 
ysgol Gymraeg? 
MDF - byddwn yn adolygu modelau a’r galw am lefydd wrth i 
ysgolion gael eu dwyn ger bron, mae’r dewis hwn yn rhoi 
model arall i’w ystyried.  Ar yr adeg y bydd unrhyw gynigion 
eraill yn cael eu dwyn ger bron fe fydd cymuned i ymgynghori â 
hi hefyd, ond nid dyna yw’r sefyllfa ar hyn o bryd. 
 
P - felly bydd modd agor ysgolion Saesneg o hyd? 
MDF - bydd a bydd pob achos yn cael ei ystyried yn unigol. 
 
MSF diolch i’r rheiny a oedd yn bresennol ac fe gaewyd y 
cyfarfod. 

 

 


