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MARK DRAKEFORD AM 

 

School Organisation Planning Team,  

County Hall,  

Cardiff,  

CF10 4UW  

schoolresponses@cardiff.gov.uk  

 

Cc:  Cllr Sarah Merry, Deputy Leader and Education  

 Cllr Caro Wild, Transport and Strategic Planning  

16 September 2019 

 

Consultation response: New primary school in North-West Cardiff (Plasdŵr)  

 

We are very pleased to see a proposal and consultation for the first new primary school 

planned as part of the Plasdŵr development in North-West Cardiff. We are writing to 

respond to the consultation as the constituency representatives for Cardiff West in the 

National Assembly and the House of Commons.  

 

We have always argued that the pace of housebuilding should not outstrip the pace of 

infrastructure development. It is therefore essential, with the first new residents having 

already moved in, that additional primary school provision is available as soon as possible. 

We are pleased to see this new school now being proposed, with an ambitious opening 

date of September 2021. We would not wish to see any delay to this date.  

 

The proposed location for the school near the centre of the North-West Cardiff strategic 

site will make it convenient for families in many parts of the surrounding area, including 

new residents at Parc Plymouth and Cae St Fagans (the first of the new housing estates). 

However, alternative access to this location should be provided, with active travel options 

prioritised, so that the school-run traffic does not add to the already overburdened 

Llantrisant Road and Heol Isaf. Alternative travel options must be provided no later than 

the school’s opening date.  

 

Over a number of decades, we have both argued strongly that all parents in Cardiff West 

should have the choice of whether to educate their children through the medium of Welsh 

or English. We are pleased that this proposal will offer this choice, using a dual-stream 

system. Dual-stream schools have the added advantage of increased exposure to both  

 
Mark Drakeford AM  

Cardiff West Constituency Office  
395 Cowbridge Road East  

CF5 1JG   
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MARK DRAKEFORD AM 

 

languages for all pupils, promoting a culture of bilingualism. This of course fits well with 

Cardiff Council’s continued support for Welsh-language education and the Welsh 

Government’s target of reaching one million Welsh speakers by 2050. There are also 

challenges associated with the implementation of dual-stream education, meaning that 

governance arrangements and monitoring of progress at the school will be particularly 

important.  

 

The current masterplan for the Plasdŵr site indicates that five new schools (four primary 

and one secondary) will eventually be built, as the local community grows over the next 

decade and beyond. We will be delighted to see the first of these schools built, and look 

forward to the momentum being carried forwards into the coming years with proposals for 

further schools, so that the whole community will receive proper education provision. 

 

Yours sincerely,  

 
 
Mark Drakeford  

Assembly Member for Cardiff West 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mark Drakeford AM  
Cardiff West Constituency Office  

395 Cowbridge Road East  
CF5 1JG   
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Ymateb Estyn i’r cynnig i sefydlu darpariaeth gynradd ar gyfer camau cynnar y 
datblygiad ym Mhlasdŵr  

 Cyflwyniad  

Mae’r cynnig gan Gyngor Sir Caerdydd.   

Y cynnig yw i  

 Sefydlu ysgol gynradd ddwy ffrwd newydd â dau ddosbarth mynediad (60 lle) a 
fydd yn gwasanaethu datblygiad tai Plasdŵr yng ngogledd-ddwyrain Caerdydd.  
Bydd un dosbarth mynediad Cymraeg ac un dosbarth mynediad Saesneg yn 
bennaf, ond gyda defnydd sylweddol o’r Gymraeg. Golyga hyn cyfanswm o 420 o 
leoedd. 

 I ddarparu 48 lle rhan amser yn y feithrinfa ar gyfer y ffrwd Gymraeg a 48 lle 
meithrin ar gyfer the ffrwd Saesneg 

 Byddai’r newidiadau arfaethedig yn cael eu rhoi ar waith o fis Medi 2021.  

Crynodeb/Casgliad  

Mae’r cynnig yn cyd-fynd ag amcan Llywodraeth Cymru o gael miliwn o siaradwyr 
Cymraeg erbyn 2050 (Cymraeg 2050: Miliwn o Siaradwyr Cymraeg), a hynny trwy 
gynyddu defnydd o’r iaith Gymraeg mewn addysg yng Nghaerdydd.   

Mae’r cynnig yn mynd i’r afael â’r angen i ddarparu rhagor o leoedd cyfrwng 
Saesneg a Chymraeg yn rhesymol gan adeiladu ysgol newydd ar gyfer datblygiad tai 
newydd Plasdŵr.   

Mae’r Cyngor wedi ystyried ystod o opsiynau’n briodol ac wedi dewis y cynnig 
uchod.  

Ym marn Estyn mae’r cynnig hwn o leiaf yn debygol o gynnal y safonau addysg 
presennol.  

Disgrifiad a Manteision  

Mae’r cynigiwr yn darparu rhesymwaith clir a manwl ar gyfer y rhesymeg y tu ôl i’r 
cynnig.  Mae’n nodi’n deg bod y cynnig hwn yn cyd-fynd ag amcanion Llywodraeth 
Cymru i gynyddu nifer y bobl sy’n siarad Cymraeg.  Mae’n nodi’n ddilys bod angen 
cynyddu nifer y plant sy’n derbyn addysg Gymraeg ac, yn ogystal â hynny, mae 
angen cynyddu nifer y plant sy’n rhugl yn y Gymraeg sydd yn derbyn addysg 
gyfrwng Saesneg.  Mae’r cynigiwr yn datgan yn glir na fydd modd cyrraedd y 
targedau yng Nghaerdydd drwy sefydlu ysgolion Cymraeg newydd yn unig.  Mae’n 
haeru yn nerthol bod angen cyflawni newid sylweddol yn y modd y galluogir plant 
mewn ysgolion Saesneg i fod yn fwy rhugl yn y Gymraeg ac â’r hyder i ddefnyddio’r 
iaith.   

Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth ddilys i ddewisiadau eraill.  Mae’r rhain yn 
cynnwys, gwneud dim; sefydlu ysgol cyfrwng Cymraeg â dau ddosbarth derbyn; 
sefydlu ysgol Saesneg â dau ddosbarth derbyn; a sefydlu dwy ysgol, y naill a’r llall 
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ag un dosbarth derbyn.  Mae’n nodi manteision, anfanteision a risgiau sy’n 
gysylltiedig â’r cynnig a’r opsiynau gwahanol yn glir.    

Mae’r cynigiwr yn datgan yn briodol pam ei fod yn ffafrio’r cynnig ac yn cyfeirio’n 
gadarnhaol at ei fuddiannau. Mae’r rhain yn cynnwys sicrhau bod darpariaeth ar gael 
i ateb y galw am leoedd meithrin a chynradd o’r datblygiad tai newydd.  Mae’n nodi’n 
deg byddai disgyblion yn cael eu haddysgu mewn adeiladau modern o safon uchel a 
fyddai’n fuddiol i ddisgyblion ac yn cydymffurfio â Deddf Cydraddoldeb 2010.  

Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i effaith y cynigion ar drefniadau teithio 
dysgwyr ac ar hygyrchedd y ddarpariaeth.  Mae’n datgan yn glir bydd sefydlu ysgol 
ddwy ffrwd iaith yn golygu bydd ar lai o deuluoedd yn yr ardal angen teithio i ardal 
arall i dderbyn addysg i’w plant drwy gyfrwng eu dewis iaith.  

Mae’r cynigiwr yn rhoi sylw manwl i niferoedd ar gofrestri ysgolion cyfagos eraill, 
cyfanswm y lleoedd dros ben a’r galw a amcanestynnir ar gyfer addysg Saesneg a 
Chymraeg.  Mae’n nodi’n glir bydd yr ysgol newydd yn sicrhau digon o leoedd i’r nifer 
o ddisgyblion a ddisgwylir fydd yn byw ar y datblygiad tai newydd.  Mae’n ystyried yn 
gytbwys goblygiadau’r cynnig a datblygiadau tai eraill yng Nghaerdydd o ran lleoedd 
cyfrwng Saesneg a Chymraeg yn y sector uwchradd.   

Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth addas i effaith y cynnig ar y ddarpariaeth cyfrwng 
Cymraeg yn yr awdurdod.  Mae'n honni’n gadarn bydd y cynnig yn cael effaith 
gadarnhaol ar y nifer o leoedd sydd ar gael o fewn addysg Gymraeg yn ardal 
Caerdydd. Yn ogystal, mae’n haeru’n bendant bydd yn rhoi budd i’r rhai sy’n dysgu 
Cymraeg mewn addysg Saesneg ei chyfrwng.  

 Agweddau addysgol ar y cynnig  

Mae’r cynigiwr yn rhoi ystyriaeth fanwl i effaith y cynigion ar ansawdd y deilliannau, y 
ddarpariaeth a’r arweinyddiaeth yn yr ysgol.  

Mae’n cyfeirio’n ddilys at ddeilliannau adroddiadau arolygu diweddaraf Estyn ar yr 
ysgolion cyfrwng Cymraeg a Saesneg yn yr ardaloedd dan sylw, a’u categorïau a 
bandiau cymorth.  

Mae’r cynigiwr yn dod i’r casgliad rhesymol nad yw’n rhagweld unrhyw effeithiau 
negyddol ar ansawdd safonau addysg, lles, profiadau dysgu neu arweinyddiaeth.  
Mae’n honni’n gadarn bod ysgolion mwy yn medru rhoi mwy o sefydlogrwydd ar bob 
lefel o arweinyddiaeth ac yn cynnig cyfle i gyflogi mwy o staff gydag arbenigedd 
cwricwlaidd.  Yn ogystal, mae’n cyfeirio’n berthnasol at y ffaith byddai ysgol ddwy 
ffrwd yn rhoi mwy o ddiogelwch ariannol sefydlog na dwy ysgol gynradd lai ar 
wahân.   

Mae’n taeru’n gryf bydd y cynnig yn cael effaith gadarnhaol ar addysg disgyblion. 
Mae hyn oherwydd bydd adeiladau ar y safle’n cynnwys yr adnoddau priodol i 
gyflwyno’r cwricwlwm newydd i ddisgyblion o bob math gan gynnwys disgyblion ag 
anghenion dysgu ychwanegol.  

Mae’r cynigiwr wedi cynnal asesiad o effaith y cynnig ar gydraddoldeb ac yn honni’n 
rhesymol na ddylai’r cynnig gael effaith andwyol ar unrhyw grwpiau penodol.   
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Mae’r cynigiwr yn haeru’n deg bydd cynnwys darpariaeth feithrin yn yr ysgol gynradd 
newydd yn cynnig dull cyson o addysgu a chynllunio er mwyn datblygu parhad a 
chynnydd yn nysg plant o dair oed ymlaen.   

Mae’r cynigiwr wedi rhoi ystyriaeth briodol i aflonyddwch i ddisgyblion ac ysgolion 
cyfagos eraill.    
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Annwyl Oll, 

Ar ran Llywodraethwyr Ysgol Gwaelod y Garth hoffem groesawi bwriad y Cyngor i 

ddarparu rhagor o addysg Gymraeg yn yr ardal ond fe fyddem fel Llywodaethwyr yn 

croesawi mwy o wybodaeth ynglyn a sut yn union bydd yr Ysgol newydd yn effeithio 

ar niferoedd Ysgol Gwaelod y Garth.  

A diolch,  

Rhian Jardine,  

Cadeirydd Corff Llywodraethol Ysgol Gwaelod y Garth 
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18/09/2019 

RE: Public Consultation 
 
Dear Sir/Madam, 
 
Thank you for sending us a consultation for the construction of a primary school for 
the Plasdŵr development. 
 
The Future Generations Commissioner for Wales has a very wide remit and only a 
limited capacity and resources. She receives a large amount of consultation requests 
and is, unfortunately, unable to provide a detailed response to all of them. 
 
Having said that, Planning is one of the areas of focus for our office and we have 
been working with Welsh Government to change the national planning policy to align 
with the Well-being of Future Generations Act. You might like to know that our office 
was involved in the recast Planning Policy Wales to ensure that this fully embeds the 
Act. We are also currently involved in the work on the new Local Development Plan 
Manual and the National Development Framework. 
 
As the Commissioner is keen to empower communities, public bodies, and other 
organisations to understand and use the Act directly, she has published Future 
Generations Frameworks. I attach some of these frameworks as they may be useful 
for your work. The frameworks set prompts to guide public bodies (and others) in 
formulating policies and taking decisions, but also to scrutinise such decisions or 
policies. 
 
It is important that well-being objectives (of both public bodies and public services 
boards), the wellbeing assessments and plans, the statutory goals and the 
sustainable development principle (including the 5 ways of working) are considered 
throughout the process. 
 
As you will see the prompts set out in the frameworks will be relevant to your 
consultation exercise (its substance and the way you use the five ways of working) 
and should, therefore, guide your work. 
 
I hope that you will find these frameworks useful. 
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As I would like to create documents that are of great use for people and public 
bodies, I will continue developing my frameworks. Therefore, I would be grateful if 
you could provide us with any feedback on your experience of using them as part of 
your work. 
 

Thank you in advance. 
 
Yours sincerely, 
 

 
 
Petranka Malcheva 
Public Correspondence and Legal Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

By email 

 

Comments on 
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Rhieni dros Addysg Gymraeg 

 

Sylwadau ar gyfer 

 

Ysgolion yr 21ain Ganrif: Dogfen Ymgynghori 2019 

Y bwriad i sefydlu darpariaeth cynradd ar gyfer camau cynnar datblygiad ym 

Mhlasdŵr 

Cyngor Caerdydd 

 

Hydref 2019 

 

 

Cyswllt: 

 

Ceri McEvoy 

Cyfarwyddwr Datblygu 

Tŷ Cymru 

Greenwood Close 

Parc Busnes Porth Caerdydd 

Caerdydd 

C23 8RD 

 

07912175403 
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ceri@rhag.cymru  neu: Nona Gruffudd-Evans (RhAG Caerdydd) 

nona@gruffudd.org 

 

RhAG 

Mudiad yw RhAG sy’n cynrychioli rhieni disgyblion mewn ysgolion Cymraeg a rhai 

sydd am weld twf ysgolion Cymraeg ac addysg Gymraeg. Mae RhAG yn credu, fel y 

gwna Llywodraeth Cymru, mai ysgolion Cymraeg yw’r model ysgol gorau o ran rhoi 

sgiliau llawn mewn dwy iaith i bob disgybl. 

Cefndir 

Mae’r sylwadau canlynol yn seiliedig ar ein papur safbwynt Ymateb i Bapurau 

Cyngor Caerdydd 18/4/19 ar agor Ysgol Ddwy Ffrwd newydd (cyfrwng Cymraeg a 

chyfrwng dwyieithog) i ddarparu Ysgolion Cynradd Newydd i ardal Plasdŵr, a 

gyflwynwyd i sylw’r cyngor ym mis Mai eleni. 

Rydym yn nodi manylion y cynnig, sef: 

Bydd yr ysgol newydd ym Mhlasdŵr yn ysgol gynradd â dau ddosbarth 

mynediad, gyda dwy ffrwd iaith, wedi’i trefnu fel â ganlyn: 

 Un dosbarth mynediad Cymraeg (30 o lefydd fesul grŵp blwyddyn) 

 Un dosbarth mynediad Saesneg yn bennaf sydd a defnydd sylweddol o’r 
Gymraeg (30 o lefydd fesul grŵp blwyddyn) 

Golyga hyn y ceid cyfanswm o 420 o lefydd i gyd. 

Bydd hefyd 48 o leoedd rhan amser yn y feithrinfa ar gyfer y ffrwd Gymraeg a 

48 o leoedd meithrin ar gyfer y ffrwd Saesneg. 

Byddai’r newidiadau arfaethedig yn cael eu rhoi ar waith o fis Medi 2021. 

Mae RhAG (Rhieni dros Addysg Gymraeg) yn gwbl gefnogol i’r syniad o agor: 

Opsiwn 1: Ysgol cyfrwng Cymraeg drwy rannu safle ag Ysgol cyfrwng Saesneg, 

â phennaeth ffederal os yw’r pennaeth yn siaradwr Cymraeg rhugl. Mae hyn wedi 

gweithio’n effeithiol ar sawl safle yn sir Caerdydd yn y blynyddoedd diwethaf ac wedi 

sicrhau rhediad di-drafferth y ddwy ysgol o ddydd i ddydd, gan sicrhau eu 

hannibyniaeth. Gydag amser gallai’r ysgol ddatblygu’n ysgol ddwy ffrwd cyfrwng 

Cymraeg ar y safle hwnnw neu safle cyfagos wrth i’r galw am addysg cyfrwng 

Cymraeg gynyddu ac wrth i ddatblygiad Plasdŵr dyfu. Os nad yw hyn yn ymarferol 

bosibl, byddwn yn cefnogi Opsiwn 2. 

Opsiwn 2: Ffrwd annibynnol Gymraeg mewn Ysgol Ddwy Ffrwd, gan rannu 

pennaeth os yw’n siaradwr Cymraeg rhugl. Cwbl angenrheidiol yw diogelu 

annibyniaeth y ffrwd Gymraeg i ddarparu amodau addysg drochi. Byddai hyn yn 

diwallu twf addysg Gymraeg yn lleol wrth i’r datblygiad dyfu yn y cyfnod cyntaf. 

Byddai’r ffrwd yn gallu tyfu i ddatblygu’n ysgol ddwy ffrwd cyfrwng Cymraeg ar y 

mailto:ceri@rhag.cymru
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safle hwnnw, neu ar safle cyfagos, wrth i’r galw am addysg Gymraeg gynyddu ac 

wrth i ddatblygiad Plasdŵr dyfu.  

Y Ffrwd Gymraeg 

Mae’n gadarnhaol gweld bod y cyngor yn dymuno ehangu addysg Cyfrwng Cymraeg 

yn yr ardal hon, drwy sefydlu darpariaeth cyfrwng Cymraeg newydd. Rydym yn gwbl 

gefnogol i hyn ac yn croesawu pob datblygiad cyfrwng Cymraeg newydd. Wrth i 

ystadau tai newydd gael eu hadeiladu mae’n allweddol bod ystyriaethau ieithyddol 

yn ganolog yn y cynlluniau hynny. Bydd hyn yn sicrhau bod modd i rieni sy’n 

ymgartrefu yn yr ardal ddewis addysg Gymraeg yn hwylus ac yn lleol. 

Gwyddom mai’r model hwn o addysg drochi sydd wedi ei gydnabod yn rhyngwladol 

a hefyd gan Lywodraeth Cymru fel yr unig fodel sy’n gweithio i greu dinasyddion sy’n 

gyfangwbl ddwyieithog, mewn ardaloedd lle mae dros 90% o’r disgyblion yn dod o 

gartrefi di-Gymraeg. Mae gan RhAG brofiad o dros 40 mlynedd o ymchwilio ac 

arsylwi ar fodelau gwahanol mewn ardaloedd di-Gymraeg.  

Rydym yn galw felly wrth groesawu’r cynlluniau, am ddiogelu’r model o 

addysg drochi cyfrwng Cymraeg gydag unrhyw ddatblygiad. 

Dyma pam mae addysg drochi mor llwyddiannus mewn ardal ble mae’r mwyafrif o 

ddisgyblion o gefndir di-Gymraeg: 

 

1. Cydnabyddir yn rhyngwladol bod addysg drochi’n rhoi’r cyfle gorau i 
blentyn gaffael ail iaith, a dod yn rhugl ynddi. Mae’n gyffredin yng 
Nghanada, er enghraifft.  

 

2. Mae addysg drochi’n golygu cyfrwng gwersi a hefyd:  
i.      iaith gweithgareddau ysgol gyfan : gwasanaethau ac ati 

ii.     iaith gweithgareddau ehangach y cwricwlwm: chwaraeon ac ati 

iii.    iaith gweithgareddau allysgol: ymweliadau ac ati 

iv.    iaith anffurfiol plant â’i gilydd: ar yr iard, amser egwyl a chinio 

 

3. Yn gyffredinol, o safbwynt plentyn â’i iaith, mae angen i ail iaith (y 
Gymraeg  fan hyn) feddu ar rôl cwbl gadarn mewn un ‘parth’ o’i fywyd er 
mwyn dod yn gwbl rhugl. Heddiw mae tua 95% o’r plant sy’n mynychu 
ysgolion Cymraeg yn dod o deuluoedd Saesneg, lle mae’r Saesneg yn brif 
neu unig iaith pob parth, e.e. y cartref, adloniant, y teulu ehangach, 
gweithgareddau hamdden, y cyfryngau. Mae angen i’r Gymraeg fod yn brif 
iaith un parth o leiaf, ac mae addysg drochi cyfrwng Cymraeg yn diogelu 
hyn.   

 

4. Mae ysgolion cyfrwng Cymraeg yn cyfrannu’n ddiwylliannol at ddatblygiad 
y plentyn, yn ogystal ag yn addysgol, gan fod yr ysgolion hyn yn cyflwyno 
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diwylliant Cymru yn ei gyfanrwydd, e.e. caneuon gwerin a modern, 
cystadlu, llenyddiaeth, hanes, drama.   

 

5. Mae llwyddiant ieithyddol ysgolion Cymraeg yn dibynnu ar fod y Pennaeth 
a’r holl athrawon yn siarad y Gymraeg ac yn ei defnyddio gyda’r disgyblion 
ar bob adeg.   

 

6. Mae ysgolion Cymraeg yn dibynnu ar gydweithrediad rhieni, sy’n dymuno 
bod eu plant yn meistroli’r Gymraeg a’r Saesneg, ac yn derbyn mai 
Cymraeg fydd iaith addysg.  Mae’r cydweithrediad hwn yn rhan allweddol 
o lwyddiant ysgolion Cymraeg.   

 
Wrth ystyried y ffrwd Gymraeg, dyma’r hyn sydd angen ei ddiogelu gydag 

unrhyw fodel dwy ffrwd mewn ardal ddi-Gymraeg: 

1. Wrth ystyried agor ysgol ddwy ffrwd mewn ardal ddi-Gymraeg (yn wahanol i 
ardaloedd eraill o Gymru lle mae’r iaith yn cael ei defnyddio’n naturiol y tu 
allan i’r ysgol) , cwbl angenrheidiol yw gwarchod datblygiad ieithyddol 
disgyblion sy’n mynychu’r model mwyaf effeithiol o ddysgu Cymraeg, sef 
addysg drochi, sy’n dod yn ddinasyddion gyfangwbl ddwyieithog. Ni ddylai 
model y ffrwd arall fod ar draul y llwyddiant hwn, a rhaid dal ati i 
gynyddu niferoedd y model hwn a chydnabod mai dyma’r unig fodel 
cwbl lwyddiannus, pa ffrwd bynnag arall sy’n cael ei ystyried ochr yn 
ochr. 

 
2. Mewn sefyllfa ddwy ffrwd mewn ardal ddi-Gymraeg, rhaid i’r ffrydiau (cyfrwng 

Saesneg neu rannol cyfrwng Saesneg) aros yn annibynnol er mwyn sicrhau 
amodau sy’n sicrhau llwyddiant parhaus addysg drochi cyfrwng Cymraeg. 
Rhaid iddynt redeg yn annibynnol, gwasanaethau, amser chwarae, 
gweithgareddau allgyrsiol, chwaraeon a chlybiau ar wahân. (Fe allent rannu 
yr un pennaeth, os yw’r pennaeth yn siaradwr Cymraeg rhugl, fel y gwneir yn 
Ysgol Creigiau.) 

 
3. Yn y ffrwd Gymraeg rhaid sicrhau fod y Gymraeg yn hanfodol fel modd 

cyfathrebu i sicrhau’r cylchoedd profiadau iaith cyflawn. Mewn  sefyllfaoedd 
ieithyddol pan fydd dewis rhwng dwy iaith, yr iaith leiafrifol fydd yn colli, a’r 
iaith fwyafrifol (Saesneg yn yr achos yma) fydd yn ennill. Y Saesneg fydd bob 
amser yn drechol, y Gymraeg fydd wastad yn colli. Gwanhau gafael ar iaith 
fydd y canlyniad. 

 
4. Rhaid sicrhau nad yw ‘partneriaeth’ y ffrydiau ddim yn tanseilio gwaith 

addysg drochi, sef y model sydd wedi ei brofi sy’n gweithio. Cyfeiriwn at yr 
adran ‘Sut fyddai plant y ffrwd Gymraeg yn dysgu?’ (t.8). Dywed y 
ddogfen ymgynghori y bydd y Saesneg yn cael ei chyflwyno fel pwnc yng 
nghyfnod allweddol 2; mae hyn wedi ei brofi’n gwbl llwyddiannus mewn 
ysgolion cyfrwng Cymraeg mewn ardaloedd di-Gymraeg ac ym mhob ysgol 
gynradd cyfrwng Cymraeg yn Nghaerdydd, ac mae’r disgyblion yn gadael yr 
ysgol gynradd gan feddu ar sgiliau iaith Cymraeg a Saesneg o’r un safon. 
Dyma fodel sy’n gweithio felly.  
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OND mae’r ddogfen yn dweud y byddai’r Saesneg yn ‘cael ei chyflwyno 
fel...cyfrwng addysgu ar gyfer rhai elfennau o’r cwricwlwm’. Nid dyma 
yw’r diffiniad o addysg drochi cyfrwng Cymraeg. Mae hyn yn mynd yn groes i 
egwyddorion addysg drochi, ac yn troi’r cloc yn ôl ddegawdau, ar ôl i ymchwil 
a phrofiad ddarganfod a phrofi pa fodel sydd fwyaf effeithiol mewn ardaloedd 
di-Gymraeg gydag iaith leiafrifol. Nid yw hyn yn sicrhau addysg drochi ac 
fe fydd yn golygu bod Saesneg yn dod yn iaith addysg a chyfathrebu mewn 
gwersi/arfer rhwng disgyblion, ac felly yn torri ar arferion da addysg drochi. 
(e.e. gw. profiad Ysgol Gynradd Login Fach, Abertawe a nodir isod, profiad 
cenhedlaeth yr 80au mewn ardaloedd di-Gymraeg yn ne Cymru, lle roedd yr 
athrawon yn gorfod siarad Saesneg gyda’r disgyblion mewn gwersi oherwydd 
cyfrwng y pwnc, a hyn yn torri felly ar addysg drochi a nifer wedyn yn parhau 
ag addysg uwchradd Saesneg. Mae ysgolion Cymraeg ardaloedd di-
Gymraeg yn ne Cymru wedi dysgu ers hynny a dyna pam mae’r model 
presennol yn llwyddiant). Nid yw’r ffrwd yma’n fodel newydd arbrofol nac yn 
torri tir newydd. Mewn ardaloedd o Gymru lle mae’r Gymraeg yn iaith naturiol 
ac felly’n gadarn mae hyn wedi bod yn fwy arferol, ond mewn ardaloedd di-
Gymraeg mae wedi ei brofi nad yw hyn yn sicrhau cylchoedd iaith 
digonol i ddisgyblion di-Gymraeg, nac yn sicrhau mai’r Gymraeg yw iaith 
cyfathrebu. Bydd yn gwanhau gafael disgyblion o gefndir di-Gymraeg ar yr 
iaith.  
 
Yn ogystal, mae hyn yn groes i arfer pob ysgol cyfrwng Cymraeg yng 
Nghaerdydd a siroedd cyfagos, ac yn groes i gyfrwng addysg yr ysgolion 
uwchradd Cymraeg yn sir Caerdydd y bydd yr ysgol yn eu bwydo. Dysgir pob 
pwnc ar wahân i’r Saesneg drwy gyfrwng y Gymraeg. Felly canlyniad 
mwyaf tebygol hyn yw nid cryfhau ieithyddol mewn unrhyw ffordd, ond 
gwanhau, ac fe fydd y disgyblion hyn ar eu colled wrth gyrraedd ysgol 
uwchradd Gymraeg am fod sgiliau ieithyddol uwch gan eu cyd-
ddisgyblion. Gall hyn gael effaith andwyol ar niferoedd sy’n trosglwyddo i 
ysgol uwchradd cyfrwng Cymraeg, lle dysgir pob pwnc drwy gyfrwng y 
Gymraeg, mater mae’r llywodraeth wedi bod yn frwd i’w gynyddu dros 
Gymru.  
 
Mae’r syniad o gyflwyno’r cwricwlwm ac addysgu yn ddwyieithog mewn ffrwd 
cyfrwng  Cymraeg yn mynd yn groes i holl bwyslais y llywodraeth o geisio twf 
addysgu pynciau drwy gyfrwng y Gymraeg mewn ysgolion cynradd, 
uwchradd, addysg bellach a’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol. Mae twf y Coleg 
Cymraeg Cenedlaethol mewn prifysgolion yng Nghymru, twf Addysg Bellach 
a Chymwysterau cyfrwng Cymraeg yn llwyr ddibynnol ar lwyddiant y sector 
addysg Gymraeg cynradd ac uwchradd, lle mae cyfle i ddysgu pob pwnc 
drwy gyfrwng yr iaith. Hyn sydd wedi caniatáu datblygiadau pynciol cyfrwng 
Cymraeg hyd at lefel prifysgol yn ystod y dau ddegawd diwethaf. Felly ar un 
llaw mae’r llywodraeth yn gwneud eu gorau i gynyddu addysg cyfrwng 
Cymraeg, ond mae’r cynllun hwn yn torri ar draws y llwyddiant hwnnw drwy 
gynnig pynciau drwy’r Saesneg yn y ffrwd Gymraeg. Dyma droi’r cloc yn ôl, 
nid ymlaen. Rydym yn pryderu bod eich awydd i daro targed o filiwn o 
siaradwyr mewn perygl o beryglu llwyddiant addysg Gymraeg. Drwy gyflwyno 
mwy o Gymraeg i’r ffrwd cyfrwng Saesneg, sy’n ddilys, ni ddylid amharu ar 
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fodel sydd wedi ei brofi sy’n gweithio orau i greu dinasyddion dwyieithog 
mewn ardaloedd di-Gymraeg. Dyma’r model sydd wedi sicrhau twf aruthrol i’r 
Gymraeg mewn ardaloedd di-Gymraeg dros y degawdau diwethaf. Mae’n 
gweithio, felly pam troi’r cloc yn ôl? 

 

Perygl ffrydiau’n cymysgu 

O ddilyn model o ddwy ffrwd (e.e. cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg) yn dysgu 

ar y cyd, a defnyddio’r ddwy iaith mewn gweithgareddau ysgol gyfan, bydd y 

pwyslais ar y Saesneg, am mai’r iaith honno fyddai iaith gyffredin – lingua franca – y 

sefydliad. Yn ôl ein profiad o ysgolion dwy ffrwd, Saesneg a ddefnyddir yn bennaf ar 

yr iard, mewn ymweliadau, chwaraeon ac ati. Mewn ysgol ddwy ffrwd gymysg mae’n 

debyg mai fel cyfrwng dysgu yn unig y byddai’r Gymraeg yn brif iaith yn y ffrwd 

Gymraeg, ac mae hyn yn wahanol iawn i brofiad ieithyddol cyflawn addysg 

Gymraeg. O ran un ysgol ddwy ffrwd yn Nghaerdydd, daeth i’n sylw yn ddiweddar 

gan rieni bod iaith gyfathrebu ar deithiau ysgol/cyngherddau yn newid i’r Saesneg 

wrth i’r ffrydiau gymysgu, am fod iaith y daith yn newid i’r Saesneg ac yna Saesneg 

yw iaith siarad y disgyblion. Mae rheini yn bryderus am hyn. 

Ystyried goblygiadau ariannol a chynaliadwyedd 

Profiad ysgolion dwy ffrwd yn aml (ond nid bob tro) yw creu system sy’n creu 

cystadleuaeth, a ble gwelir yn amlach na pheidio fod rhieni yn dewis y ffrwd mwyaf 

poblogaidd a bod un ffrwd yn dod yn anghynaliadwy a chostus. Anaml mae’r 

niferoedd yn gyfartal. Mewn ardal wledig gall fod yn anodd osgoi dwy ffrwd, ond 

mewn ardal drefol mae cyfle i wneud hynny. Ond nid ydym am weld peryglu agor 

ffrwd Gymraeg – rydym yn gwybod dros flynyddoedd o brofiad mai tyfu y bydd y 

ffrwd yma gydag amser.  

Casgliadau 

Nid ydym am weld colli’r cynnig am ffrwd ychwanegol cyfrwng Gymraeg. O’i gynnig, 

rhaid sicrhau amodau trochi yn ddi-gwestiwn yn y ffrwd Gymraeg.  

Y Ffrwd Saesneg 

Mae angen i’r sir ystyried yn ofalus goblygiadau’r ffrwd arbrofol Saesneg a gynigir. 

Wrth ystyried y ffrwd Saesneg, cadarnhaol ar bob cyfrif yw ceisio cynyddu gafael y 

disgyblion ar y Gymraeg. Does neb yn amau hyn. Ond mae angen gwneud 

penderfyniadau gwybodus am y math o ffrwd, a pheidio â thwyllo ein hunain am y 

cyrhaeddiad tebygol o ran sgiliau iaith.  Mae’r ddogfen ymgynghori yn nodi ‘y 

byddai’r Gymraeg yn cael ei defnyddio fel cyfrwng addysgu neu ddysgu ar gyfer hyd 

at 50% o’r cwricwlwm...’. Mae hyn yn ddatganiad amwys a niwlog iawn, gallai’r 

ganran amrywio’n fawr mewn gwirionedd ac effaith ieithyddol hynny fod yn 

sylweddol. Ac mae RhAG o’r farn na ddylai fod ar draul datblygu addysg cyfrwng 

Cymraeg, sef yr unig fodel sydd wir yn effeithiol i greu unigolion cwbl ddwyieithog.  
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1. Gall unrhyw bennaeth mewn ysgol cyfrwng Cymraeg dystio bod yn rhaid wrth 
addysg gyflawn Gymraeg i roi’r patrymau ieithyddol angenrheidiol i 
ddisgyblion ddod yn rhugl. Mae angen y cylchoedd trochi i ddisgybl ddod yn 
rhugl. (Mae Ysgol Bro Pedr 3-18, Llanbed, er enghraifft, newydd benderfynu 
troi’r cyfnod sylfaen i gyd yn addysg cyfrwng Cymraeg yn unig, yn hytrach na 
darparu dwy ffrwd cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg.) Ni lwyddodd 
model ddwyieithog debyg yn Ysgol Login Fach, Abertawe.  Yno dilynwyd 
arbrawf gan gynnig cyfrwng Cymraeg yn y bore a chyfrwng Saesneg yn y 
prynhawn.  Mewn ardal ddi-Gymraeg roedd Cymraeg y disgyblion ymhell tu 
ôl i safon disgyblion Ysgolion Cymraeg, ac roedd y disgyblion wedi methu 
ymdopi ag addysg uwchradd Gymraeg. Yn sgil hyn newidiodd cyngor 
Abertawe Login Fach wedyn i fod yn ysgol cyfrwng Cymraeg, ar gais corff 
llywodraethu’r ysgol.  
 

2. Mae disgwyl bod 50% o ddisgyblion y ffrwd Saesneg i ddweud eu bod yn 
medru’r Gymraeg mewn ysgolion di-Gymraeg. Ydy hyn yn golygu bod disgwyl 
i 50% fethu? Rhaid diffinio beth yw ‘siarad’ Cymraeg. (Mae angen diffiniad o 
rhuglder.) Mae’n debygol y byddai canran llwyddo ysgol Gymraeg tua 95%, a 
chanran llwyddo systemau eraill tua 5-10% wrth edrych ar fodelau tebyg yn y 
gorffennol. Os siarad Cymraeg ar lefel elfennol yw’r diffiniad o ‘siarad 
Cymraeg’ byddwn wedi twyllo ein hunain, ac ymarferiad cyfrifo yn unig bydd y 
miliwn o siaradwyr wedi bod, nid cynyddu siaradwyr rhugl a defnydd go iawn 
o’r Gymraeg. Bydd y disgyblion cyfrwng Cymraeg yn cyrraedd y lefelau uchaf 
ar y continwwm iaith newydd, tra ar y lefelau isaf y bydd y gweddill. Felly 
peidied a thwyllo ein hunain y bydd y model hwn yn datrys ein problemau. 
 

3. Rhaid penodi athrawon â sgiliau cyfrwng Cymraeg rhugl i weithio yn y ffrwd 
Saesneg. Bydd yr athrawon gorau yn dewis addysgu yn y ffrwd Gymraeg am 
eu bod yn athrawon cyfrwng Cymraeg ac yn gweld gwerth i hynny ac wedi’u 
hyfforddi felly. Mae prinder athrawon, a phrinder mawr cyfrwng Cymraeg. I 
gynnal y Gymraeg yn y ffrwd Saesneg bydd angen i staff sydd â sgiliau 
cyfrwng Cymraeg da iawn gael eu penodi, ond byddant yn methu cynnig 
model rôl o ddefnyddio’r Gymraeg yn anffurfiol, gan y bydd bob amser yn 
haws i’r disgyblion gyfathrebu yn Saesneg ac na fydd yn ffordd angenrheidiol 
o gyfathrebu. Mae’n bosibl rhagweld yn glir y bydd yn aflwyddiannus fel model 
ac na fydd patrymau iaith digonol gan y disgyblion, ac na fydd y Gymraeg yn 
cael ei defnyddio yn naturiol nac yn anffurfiol. Effaith hyn fydd naill ai droi’n 
ffrwd cyfrwng Cymraeg gydag amser neu troi nol i fod yn gyfrwng Saesneg 
gyda staff na fydd yn medru’r Gymraeg. 
 

4. Sut fyddai’r athro’n gweithredu o ddydd i ddydd yn ieithyddol? O beidio â 
gwneud y Gymraeg yn gyfrwng hanfodol, bydd y disgyblion yn defnyddio’r 
Saesneg yn naturiol. Mae’n hynod annhebygol y bydd yn creu siaradwyr 
rhugl. Peidied â disgwyl y bydd y model yn hudlath i’r cyngor.  
 

5. Nodwn gyda chryn bryder yr honiad canlynol yn y papur ymgynghori: 
 
‘Yn yr ysgol newydd hon y disgwyliad yw y bydd disgyblion yn y ffrwd 
Saesneg yn bennaf wedi ennill yr hyder a’r sgiliau i allu dewis 
trosglwyddo i ba iaith bynnag fyddai eu dewis. 
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‘Un o amcanion y model arfaethedig yw rhoi hyder i rieni y byddai eu 
plentyn yn ffynnu i’r un graddau yn y naill gyfrwng ysgol neu’r llall. 
Byddai disgyblion yn derbyn cefnogaeth ddigonol i drosglwyddo, gyda 
chyfleoedd trochi priodol i’w galluogi nhw i gyrraedd rhuglder 
angenrheidiol i allu cyrchu ysgol lawn y cwricwlwm trwy gyfrwng y 
Gymraeg.’ (t.9) 
 
Gwneir y datganiad uchod, ond ar ba dystiolaeth o ran pedagogi neu ymchwil 
academaidd y mae’n seiliedig? Beth yn union a olygir wth ‘cefnogaeth 
ddigonol i drosglwyddo’ a ‘chyfleoedd trochi priodol’? Mae gormod o 
amwysedd a gwyddom fod realiti ac ysgol brofiad yn dra gwahanol. Mae’n 
rhoi camargraff sylfaenol bod modd cymharu model trochi ieithyddol yn y 
Gymraeg a’r model arbrofol cyfrwng Saesneg dan sylw. Nid yw hynny’n 
gynnig teg nac ystyrlon i ddisgyblion nac i rieni ac yn camarwain o safbwynt 
deilliannau ieithyddol tebygol. Mae’n gwbl gamarweiniol honni y bydd 
disgyblion wedi ennill yr un sgiliau ieithyddol yn y ddwy ffrwd; mae’n dibrisio 
gwaith y ffrwd cyfrwng Cymraeg ac yn creu canfyddiad ffug o ddeilliannau’r 
model arbrofol, tra hefyd yn rhoi pwysau enfawr ar y ffrwd Saesneg i gyrraedd 
yr un safonau ieithyddol pan fod yr amodau a roddir iddynt yn dra gwahanol. 
 
Pa ysgolion uwchradd y bydd y disgyblion yn eu mynychu? Nid oes cynllunio 

wedi digwydd i ddelio â hyn. Nid yw’r llwybrau dilyniant yn glir, a chamu yn ôl 

yn ieithyddol bydd profiad y mwyafrif wrth fynd i’r uwchradd Saesneg os na 

fydd darpariaeth ieithyddol debyg wedi’i chynllunio gan y cyngor, sy’n fethiant 

addysgol o ran sgiliau, y dylai corff fel Estyn ei fesur. Mae’n bosibl rhagweld 

na fydd eu sgiliau ieithyddol yn gallu ymdopi ag ysgol cyfrwng Cymraeg, mae 

hanes wedi profi hynny. Rydym yn cydnabod y gwaith aruthrol y mae’r Uned 

Drochi ar gyfer Hwyrddyfodiaid yn ei chyflawni, ond nid gwneud iawn am 

ddiffygion y ffrwd Saesneg uchod yw ei phwrpas, os digwydd hynny bydd yr 

‘arbrawf’ hwn wedi methu am na fydd ganddynt sgiliau ieithyddol i ymdopi. 

Mae capasiti’r Uned yn fach. Pa gynlluniau a fyddai i ehangu a datblygu 

gallu’r Uned i dderbyn mwy o ddisgyblion pe bai angen? Ni fyddai’n bosib 

iddynt ddygymod â chynnydd sylweddol ar eu gwasanaeth heb chwistrelliad 

mawr o gyllid i ddatblygu’r ddarpariaeth yn ddigonol. 

  

6. Mae’n ofid gennym weld cyfeiriad at y frawddeg hon, ‘mae gan yr ymagwedd 
arloesol y potensial i wasanaethu fel model o ragoriaeth ieithyddol, a 
fydd yn gallu cefnogi arfer newydd mewn ysgolion eraill yng 
Nghaerdydd.’ (t.8) Pryderwn y gallai hyn osod cynsail hynod gymysglyd o 
safbwynt model ieithyddol ysgolion yn y brifddinas. Nodwn fod siroedd eraill, 
gan gynnwys Rhondda Cynon Taf, yn bwriadu troi eu hysgolion dwy ffrwd 
cyfochrog yn ysgolion cyfrwng Cymraeg dros y blynyddoedd nesaf. Mae hwn 
yn ddatblygiad yr ydym yn ei groesawu’n fawr ac yn adlewyrchu polisi 
Llywodraeth Cymru mai ysgolion cyfrwng Cymraeg yw’r model mwyaf 
effeithiol o ran cynhyrchu siaradwyr sy’n hyfedr yn y ddwy iaith.  
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Darpariaeth Blynyddoedd Cynnar 

Croesawn y bwriad i sefydlu 48 lle meithrin rhan amser ar gyfer y ffrwd Gymraeg. 

Unwaith eto mae angen diogelu annibyniaeth y ffrwd honno o safbwynt caffael iaith. 

Pa drafodaethau sydd wedi’u cynnal gyda’r Mudiad Meithrin o ran sefydlu Cylch 

Meithrin i’w leoli ar y safle? Byddai hynny’n creu pwynt mynediad cynharach ar gyfer 

addysg Gymraeg, yn atgyfnerthu’r dilyniant ieithyddol ac yn sefydlu llwybr clir ar 

gyfer rhieni wrth iddynt wneud penderfyniadau ynghylch dewis addysg eu plant. 

Darpariaeth Uwchradd 

Gwyddom fod gwasgedd sylweddol ar leoedd uwchradd cyfrwng Cymraeg yng 

Nghaerdydd, ac yn arbennig yng ngorllewin y ddinas. 

Rydym yn cydnabod ac yn croesawu bwriad y sir i gynyddu nifer derbyn Ysgol 

Plasmawr o 180 i 210 o fis Medi 2020 ymlaen. Ond rhaid pwysleisio mai ateb tymor 

byr yw hyn i’r sefyllfa. 

Wrth ehangu’r ddarpariaeth cynradd mae’n anorfod y caiff hynny effaith ar y galw am 

leoedd uwchradd.  Mae’r datblygiadau tai sylweddol yng ngorllewin y ddinas hefyd 

yn golygu bod angen gweithredu ar fyrder i adolygu’r ddarpariaeth a’r dalgylchoedd 

presennol er mwyn ymateb i’r twf yn y galw. 

Nodwn bod bwriad i gyflwyno cynigion ‘mewn da bryd’ i sicrhau bod digon o lefydd i 

ateb y galw ac i osgoi sefyllfa ble caiff disgyblion eu gwrthod. Pwyswn yn gryf ar y 

cyngor i weithredu ar fyrder er mwyn cyflwyno cynigion i fynd i’r afael â’r sefyllfa. 

Rhaid dechrau cynllunio yn awr er mwyn sicrhau bod y ddarpariaeth mewn lle ar 

amser. 

Dalgylchoedd 

Mae’r papur ymgynghori yn nodi pe bai’r cynnig i sefydlu’r ysgol newydd yn bwrw yn 

ei flaen, y byddai angen ymgynghori yn ddiweddarach ar adolygu trefniadau 

dalgylchoedd. 

Rydym yn argymell yn gryf bod hynny’n digwydd cyn gynted â phosib er mwyn rhoi 

sicrwydd ac eglurder i rieni’r ardal ac i roi sicrwydd a sefydlogrwydd i ysgolion 

cyfrwng Cymraeg cyfagos. Mae sawl enghraifft dros y blynyddoedd diwethaf lle mae 

arafwch y sir i gwblhau’r gwaith pwysig hwn wedi llesteirio twf ysgolion newydd e.e. 

Ysgol Glan Ceubal. Ymhellach at hynny, mae’n destun pryder parhaus inni fod Ysgol 

Hamadryad, fel yr ysgol Gymraeg ddiweddaraf i gael ei hagor yn ôl yn 2016, yn dal 

heb ddalgylch swyddogol. 

Casgliadau 

Ymarferiad niferoedd yw’r ymgais ‘ddwyieithog’, oherwydd mae’n rhaid i’r 

Llywodraeth rhywsut gael miliwn erbyn 2050. A rhaid i hynny ddigwydd drwy addysg 

cyfrwng Saesneg i gyrraedd niferoedd fel y dywed y ddogfen. Rydym wrth gwrs o 

blaid datblygu’r Gymraeg mewn ysgolion Saesneg, ond rhaid derbyn hefyd na fydd 

yn llwyddiannus heb fuddsoddiad enfawr. Mae’n hawdd galw am filiwn o 

siaradwyr ond mae’n amhosib ei wireddu heb chwyldro ariannol ac addysgol. 
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Gweler dyfyniad o erthygl ddiweddar ‘Cymraeg i Bawb – Y Peryglon’ yn Barn Ebrill 

2019 gan ymchwilydd RhAG: 

‘Mae yng Nghymru 1261 o ysgolion cynradd (Ystadegau’r Llywodraeth, 2018, yw’r 

niferoedd ysgolion a staff yn y paragraff hwn), a rhyw 400 o’r rhain yn ysgolion 

Cymraeg. Meddylier am ychydig am anferthedd unrhyw raglen gynhwysfawr i 

ddysgu’r Gymraeg mewn ysgolion Saesneg. Mae yng Nghymru ryw 26,000 o 

athrawon a 27,000 o staff eraill cefnogol.  A derbyn bod tua chwarter o’r rhain mewn 

addysg Gymraeg, a bod rhai miloedd eisoes yn gymwys o ran eu Cymraeg yn 

gweithio yn y system Saesneg, bydd angen hyfforddiant iaith ar ryw 17,000 o staff 

dysgu a’r un nifer o staff cefnogol.  A yw’r Llywodraeth yn  fodlon ariannu hyn, 

dros ddeng mlynedd, dyweder?  Dyma awgrym o’r math o ymdrech y bydd ei 

hangen: byddai angen dysgu’r iaith neu roi hyfforddiant iaith i 3,000  y 

flwyddyn, a chyflogi 300 o staff amser llawn i ddarparu hyn. Gan gynnwys 

costau gweinyddu, rwy’n barnu bod angen buddsoddiad o £10 miliwn y 

flwyddyn ar gyfer hyn.  

Ond fydd hi ddim mor hawdd â hynny chwaith. O ble daw’r staff hyfforddi yn y lle 

cyntaf?... Y gwir amdani yw mai breuddwyd gwrach yw meddwl bod modd 

llwyddo...heb drawsnewid y byd addysg. Mae angen rhoi’r adnoddau mwyaf lle 

mae llwyddiant wedi’i warantu – sef mewn addysg Gymraeg… 

Gwelwyd eisoes yn y Rhondda, wrth i Ysgol Treorci arbrofi mewn cyflwyno’r 

Gymraeg yn iaith gyntaf i rai disgyblion, bod disgyblion yn cael eu denu yno yn 

hytrach na pharhau eu haddysg yn gyflawn trwy’r Gymraeg. Hyd yn oed gyda’r 

ewyllys gorau, mae’n anodd gweld sut y bydd disgyblion mewn unrhyw ysgol 

Saesneg yn gallu cael un o’u cylchoedd bywyd yn gylch Cymraeg – elfen sy’n rhan 

annatod o fywyd disgyblion ysgol Gymraeg. Bydd angen bod yn wyliadwrus iawn. 

Os yw miliwn o siaradwyr Cymraeg i fod yn darged realistig, a derbyn mai trwy 

ysgolion yn bennaf y daw’r cynnydd, mae angen trin y targed yn ddeallus. 

Ysgolion Cymraeg yn unig sy’n gallu rhoi sgiliau cyflawn yn y Gymraeg i bob 

disgybl. Popeth am dda am ddysgu Cymraeg yn fwy effeithiol mewn ysgolion 

Saesneg,... ond byddai esgus cyrraedd y targed o filiwn trwy honni bod 200,000 o 

ddisgyblon ysgolion Saesneg  ‘Cymraeg’ yn lle ‘Cymraeg ail iaith’ yn dwyll.’  

Sylwadau ychwanegol 

Carwn dynnu sylw at amryfusedd rhwng fersiynau Cymraeg a Saesneg y papur 

ymgynghori: 

 Tabl 4 a 5 - data disgyblion yn wahanol. Nodwn mai’r fersiwn Saesneg sy'n 
gywir.  
 

 Mae’r adran sy’n sôn am ddiffyg lleoedd yn y sector Cymraeg a Saesneg yn 
amrywio. Eto, y Saesneg sy'n gywir.  
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Annwyl Gyngor Caerdydd 

Dyma ymateb Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith i'ch ymgynghoriad ar 
agor ysgol newydd i Blasdŵr. 

Yn gywir, 

Cell Caerdydd 

Cymdeithas yr Iaith 

Ymgynghoriad Ysgol Plasdŵr 

Ymateb Cell Caerdydd Cymdeithas yr Iaith  

1. Mae Cymdeithas yr Iaith yn fudiad sy'n ymgyrchu'n ddi-drais dros y Gymraeg a holl 
gymunedau Cymru. Cell Caerdydd yw cangen leol y Gymdeithas yn y brifddinas.   

2. Gallwn grynhoi prif bwyntiau ein hymateb i’r ymgynghoriad fel a ganlyn:  

 Credwn taw ysgol benodedig Gymraeg gyda dwy ffrwd cyfrwng Cymraeg 
ddylai’r ysgol newydd fod ym Mhlasdŵr, nid ysgol ddwyieithog. 

 Cefnogwn y cynnig o sefydlu darpariaeth feithrin ar y safle ynghyd â’r ysgol, 
ond credwn taw meithrinfa cyfrwng Cymraeg yn unig ddylai hon fod. 

 Cefnogwn y cynnig i ddarparu gwasanaethau a gweithgareddau ar y safle, 
megis clybiau brecwast a gwyliau, a chredwn taw gwasanaethau cyfrwng 
Cymraeg ddylai’r rhain fod.  

 Credwn ymhellach y dylai pob un o’r ysgolion newydd fydd yn cael eu hagor fel 
rhan o ddatblygiad Plasdŵr fod yn ysgolion cyfrwng Cymraeg yn unig, er mwyn 
sichrau bod pob person ifanc yn y gymuned yn tyfu lan yn siarad Cymraeg. 

 Er mwyn i Gaerdydd wneud y cyfraniad sydd ei angen tuag at y nod 
cenedlaethol o filiwn o siaradwyr Cymraeg, mae angen i’r ddinas wneud 
cynnydd dramatig a chyflym yng nghanran y plant sydd mewn addysg cyfrwng 
Cymraeg yn y ddinas, ac felly ysgol benodedig Gymraeg sydd ei hangen ym 
Mhlasdŵr.  

3. Mae agor ysgol newydd sbon ar gyfer y datblygiad tai hwn yn cynnig cyfle euraidd 
i gynyddu’n gyflym y ddarpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal a dechrau 
normaleiddio addysg Gymraeg yn y ddinas. Drwy beidio defnyddio’r cyfalaf ariannol 
sy’n dod gyda’r datblygiad tai anferth hwn i agor ysgol cyfrwng Cymraeg benodedig, 
byddai’r cyngor yn rhwystro twf y Gymraeg yn yr ardal a dyheadau’r rhan helaeth o 
bobl yn yr ardal i adfer y Gymraeg a gweld ein pobl ifanc yn dod yn rhugl yn yr iaith. 

4. Mewn trydariad ym mis Medi 2018 , dywedodd arweinydd Cyngor Caerdydd, y 1 
Cynghorydd Huw Thomas: “i fod yn glir - bydd ysgolion cyfrwng Cymraeg yn rhan 
ganolog o ddatblygiad Plasdŵr.” Nid yw’n glir i ni pam felly y gwnaeth Cabinet y Cyngor 
benderfynu ymgynghori ar y cynnig i sefydlu ysgol ddwyieithog, a thorri’r addewid 
cyhoeddus hwn gan yr arweinydd. 
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5. Mewn sylwadau a roddwyd i’r BBC , ceisiodd yr arweinydd gyfiawnhau’r 2 
penderfyniad trwy ddweud nad oedd y Cyngor “eisiau ehangu [addysg Gymraeg] yn 
rhy gyflym i ddisefydlogi rhai o'r ysgolion cynradd Cymraeg sy'n lleol i'r ysgol newydd 
a dyna fydd y peryg o agor dwy ffrwd uniaith Gymraeg.” Fodd bynnag, nid yw’r 
rhesymeg hwn yn dal dŵr. 

6. Yn enwedig mewn cyd-destun lle mae poblogaeth leol yn tyfu’n aruthrol o achos 
datblygiad enfawr newydd, mae’r ddadl y byddai agor ysgol cyfrwng Cymraeg 
benodedig yn yr achos yma yn niweidio ysgolion Cymraeg eraill yn afresymegol. Mae’r 
boblogaeth yn mynd i dyfu’n aruthrol, a thueddiad y rhan helaeth o bobl fydd yn byw 
yn yr ardal fydd anfon eu plant i'r ysgol agosaf waeth beth yw'r cyfrwng. Dyma gyfle 
euraidd felly i wneud addysg cyfrwng Cymraeg yn norm i'r gymuned newydd hon trwy 
agor ysgol benodedig Gymraeg fel yr ysgol gyntaf, a’r ysgolion eraill newydd fydd yn 
dilyn hefyd.   

7. Nid ydym chwaith yn derbyn rhesymeg y Cyngor am sgiliau ieithyddol disgyblion yr 
ysgol ddwyieithog arfaethedig. Dim ond trwy sefydlu ysgol benodedig Gymraeg y bydd 
y Cyngor yn sicrhau bod pob disgybl yn gadael yr ysgol yn rhugl eu Cymraeg - nid yw 
ysgolion dwyieithog yn sicrhau rhuglder plant yn y Gymraeg yn yr un modd. Gyda’r 
cynnig hwn, byddai’r Cyngor ar yr un pryd yn amddifadu disgyblion y ffrwd cyfrwng 
Saesneg o ruglder yn y Gymraeg, a hefyd yn peri risg i amgylchedd ieithyddol a 
defnydd y Gymraeg yn y ffrwd cyfrwng Cymraeg. 

8. Mewn ymateb i’r ymgynghoriad hwn, mae Cell Caerdydd wedi cyflwyno deiseb i’r 
Cyngor gyda llofnodion 876 o bobl yn cefnogi’r alwad i agor ysgol benodedig Gymraeg 
ddwy ffrwd, yn lle ysgol ddwyieithog. Rydym wedi cael cannoedd o sgyrsiau gyda 
thrigolion Caerdydd o bob cefndir cymdeithasol ac ieithyddol, a’r mwyafrif helaeth 
ohonynt yn gefnogol o’r alwad i agor ysgol benodedig Gymraeg. Nid yw cynnig y 
Cyngor yn adlewyrchu’r gefnogaeth gref ac eang ymysg dinasyddion Caerdydd i weld 
y Gymraeg yn ffynnu, a phob plentyn yn gadael yr ysgol yn rhugl eu Cymraeg.  

9. Er mwyn cyrraedd y nod cenedlaethol o filiwn o siaradwyr erbyn 2050, mae'n 
hanfodol bod cynghorau sir yn cynyddu eu darpariaeth o addysg Gymraeg nawr, ac 
fel dinas fwyaf Cymru, mae gan Gaerdydd rôl allweddol i'w chwarae os ydym am 
gyrraedd y nod.  

10.Mae dadansoddiad ystadegol a gomisiynwyd gan Gymdeithas yr Iaith wedi dangos 
3 bod yn rhaid i Gaerdydd sicrhau cynnydd dramatig a chyflym yn nifer y disgyblion 
sy'n mynd i ysgol Gymraeg, er mwyn cyfrannu at greu miliwn o siaradwyr erbyn 2050. 
Mae’r dadansoddiad yn dangos faint o blant saith mlwydd oed Caerdydd ddylai fod 
mewn addysg Gymraeg er mwyn gwneud y cyfraniad sydd angen gan Gaerdydd at y 
targed:  

Blwyddyn  2025 2030 2035 2040 
% plant 7 mlwydd 
oed mewn addysg 
Gymraeg  

32.8% 43% 56.4% 71.8% 

11.Yn 2014, dim ond 15.1% o blant saith oed Caerdydd oedd yn cael addysg drwy 
gyfrwng y Gymraeg. Mae'n glir felly bod agor nifer o ysgolion Cymraeg newydd, 
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ynghyd â Chymreigio ysgolion presennol y ddinas, yn hanfodol er mwyn cyrraedd 
targedau Caerdydd i gyfrannu at y nod cenedlaethol.  

12.Byddai agor ysgol benodedig Gymraeg fel ysgol gyntaf y datblygiad enfawr hwn yn 
hwb mawr i’r Gymraeg yn yr ardal a Chaerdydd i gyd - gan osod cynsail i agor ysgolion 
penodedig Cymraeg mewn datblygiadau newydd eraill a normaleiddio addysg 
Gymraeg ym mhob cymuned - a hynny nid yn unig yn y brifddinas ei hun, ond fel 
esiampl i’w dilyn gan siroedd eraill yng Nghymru sy’n gweld twf yn eu poblogaeth a 
datblygiadau tai newydd tebyg. Dyma gyfle i Gaerdydd arwain y ffordd.   

13.Yn ein barn ni, mae achosion fel hyn yn dangos yr angen am Ddeddf Addysg 
Gymraeg i Bawb fyddai'n sicrhau mai addysg cyfrwng Cymraeg yw’r norm yn ein  
https://cymdeithas.cymru/sites/default/files/Targedau%20Addysg%20Lleol2.pdf  
system addysg ledled y wlad, trwy ddisodli’r system bresennol o Gynlluniau Strategol 
y Gymraeg mewn Addysg gyda thardegau lleol a chenedlaethol statudol, di-droi’n-ôl. 
Nid yw'n iawn parhau â'r system bresennol sy'n amddifadu'r rhan helaeth o bobl ifanc 
o'u hawl i'r Gymraeg o achos penderfyniadau mympwyol cynghorau sir.  

14.Credwn fod y Gymraeg yn hawl i bob plentyn yng Nghaerdydd, o ba gefndir bynnag. 
Mae angen i Gyngor Caerdydd ddangos uchelgais a gwireddu’r hawl hon i bob person 
ifanc ym mhrifddinas Cymru trwy agor ysgolion penodedig Cymraeg yn unig ym 
Mhlasdŵr, ac ar draws holl gymunedau’r ddinas yn ystod y blynyddoedd i ddod.   

15.Gwybodaeth bellach:  

 Deg ysgol Gymraeg i Gaerdydd: papur briffio (2017) 
cymdeithas.cymru/10ysgolcaerdydd 

 Targedau addysg lleol er mwyn cyrraedd miliwn o siaradwyr Cymraeg –  

 Dadansoddiad ystadegol interim (2017)  
cymdeithas.cymru/sites/default/files/Targedau%20Addysg%20Lleol2.pdf 

 Yr achos dros ddeddf addysg Gymraeg i bawb (2019) 
cymdeithas.cymru/achosdeddfaddysg  

16.Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â’r ymateb hwn a’r materion sy’n codi 
ohono, cysylltwch â post@cymdeithas.cymru neu 02920 486469.  

 Cell Caerdydd, Cymdeithas yr Iaith Hydref 2019 
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Ymateb Mudiad Meithrin i Ymgynghoriad Plasdŵr 

Y Cynnig  o fis Medi 2021: 

 Sefydlu dau le mynediad dosbarth newydd (60 o leoedd) ysgol gynradd ddwy 

ffrwd fydd yn gwasanaethu datblygiad Plasdŵr yng Ngogledd-ddwyrain 

Caerdydd.  Bydd un dosbarth mynediad cyfrwng Cymraeg a bydd un dosbarth 

mynediad cyfrwng Saesneg yn bennaf ond gyda defnydd sylweddol ar y 

Gymraeg.  

 Darparu 48 o leoedd rhan amser yn y feithrinfa ar gyfer y ffrwd cyfrwng 

Cymraeg a 48 o leoedd meithrin ar gyfer y ffrwd Saesneg 

 

Eich enw Ann Angell 

 

 

 

Rôl 

Rheolwr 

talaith De 

Ddwyrain 

Cymru 

 

Sefydliad Mudiad Meithrin 

Cyfeiriad Mudiad Meithrin, Y Ganolfan Integredig, Boulevard de Saint 

Brieuc, Aberystwyth.  SY23 1PD. 

E-Bost  

ann.angell@meithrin.cymru 

 Rhif ffôn  01970 639639 

 

Cefndir Mudiad Meithrin 

Cymdeithas wirfoddol genedlaethol o Gylchoedd Meithrin, cylchoedd Ti a Fi, gofal cofleidiol 

a meithrinfeydd dydd Cymraeg yw Mudiad Meithrin. Y Mudiad yw’r darparwr gofal ac addysg 

blynyddoedd cynnar cyfrwng Cymraeg mwyaf yn y sector gwirfoddol yng Nghymru.  

Sefydlwyd y Mudiad ym 1971 gydag oddeutu 50 cylch. Erbyn hyn, ar ôl tyfu’n aruthrol, mae 

tua 1000 o Gylchoedd Meithrin, Cylchoedd Ti a Fi, grwpiau ‘Cymraeg i Blant’ a meithrinfeydd 

dan faner Mudiad Meithrin. Mae’r rhain yn darparu profiadau blynyddoedd cynnar i oddeutu 

22,000 o blant bob wythnos. Yn ogystal, mae’r Mudiad yn gweithio yn agos iawn gyda rhieni 

er mwyn darparu cymorth a chyngor i’w galluogi i ddatblygu a chefnogi gwaith y cylchoedd 

yn y cartref.   
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Er mwyn cyflawni hyn, mae Mudiad Meithrin yn elusen gofrestredig sy’n cyflogi dros 200 o 

bobl yn genedlaethol, gyda 2000 ychwanegol yn gweithio yn y cylchoedd eu hunain. 

Cefnogir y cylchoedd gan rwydwaith cenedlaethol o staff proffesiynol sy’n eu cynghori ar 

amrediad o faterion er enghraifft hybu ymarfer da, hyfforddiant staff a chyswllt ag 

Awdurdodau Lleol. 

O ganlyniad, rydym yn gweithio gyda phlant a theuluoedd o amryw o gefndiroedd 

cymdeithasol-economaidd. Rydym yn cydweithio gyda’r asiantaeth Dechrau’n Deg i 

ddarparu cyfleoedd yn yr ardaloedd mwyaf difreintiedig, a gyda’r awdurdodau addysg leol i 

gynnig llefydd addysg rhan amser i blant 3 oed yn eu cymuned leol. 

Yn ogystal, mae gennym is-gwmni sydd yn darparu hyfforddiant cyfrwng Cymraeg i ennill 

cymwysterau blynyddoedd cynnar.  Gwneir hyn drwy gyd-weithio ag ysgolion uwchradd i 

ddarparu cyrsiau i ddisgyblion ysgol, a thrwy’r cynlluniau hyfforddi cenedlaethol.  Darperir 

cyrsiau hyfforddi yn seiliedig ar ddysgu yn y gweithle gan rwydwaith o diwtoriaid, aseswyr a  

dilyswyr mewnol ledled Cymru. 

Mudiad Meithrin yng Nghaerdydd  

Ar hyn o bryd rydym yn cefnogi rhwydwaith o 12 Cylch Meithrin, 10 Cylch Ti a Fi, a 3 

Meithrinfa Ddydd yng Nghaerdydd.   

Yn ogystal â’r gwasanaethau parhaol hyn, rydym hefyd yn cynnal sesiynau ar amryw o 

wahanol gynlluniau yn yr ardal.  Yn gyfredol (Hydref 2019), rydym yn cynnal  4 sesiwn Clwb 

Cwtsh yng Nghaerdydd.  Mae Swyddogion Cymraeg i Blant y sir hefyd wedi bod yn cynnal  5 

sesiwn yn  wythnosol  dros y misoedd diwethaf. 

Ymateb i Gwestiynau’r Ymgynghoriad 

1. Ym mha gapasiti ydych chi’n ymateb:  

Aelod o’r Cyhoedd (Sefydliad Gofal Plant Cenedlaethol) 

2. Ydych chi’n cefnogi’r syniad o sefydlu dau ddosbarth mynediad newydd 

ysgol gynradd aml ffrwd i wasanaethu rhannau o ddatblygiad Plasdŵr 

yng Ngogledd-orllewin Caerdydd?   Os ydych o blaid neu yn erbyn 

cynnig yna esboniwch eich rhesymau.   

Rydym yn croesawu  dymuniad y cyngor i ehangu addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal hon.  

Rydym yn gwbl gefnogol i’r ehangu yma. Noda CSCA Caerdydd 2017 - 2020 bod Cyngor 

Caerdydd wedi ymrwymo i ddatblygu Caerdydd dwyieithog ac y bydd y CSCA yn datblygu 
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gweledigaeth y Cyngor ac yn gwella cyflenwi twf a darpariaeth addysg Gymraeg drwy’r 

ddinas. 

Cytunwn fod sefydlu ysgol newydd fydd yn derbyn 60 plentyn y flwyddyn o’r dosbarth derbyn 

ymlaen yn sicrhau gwasanaethu’r datblygiadau tai newydd sydd yn digwydd yng ngogledd 

orllewin Caerdydd, ac o ganlyniad y nifer cynyddol o blant fydd angen llefydd ysgol yn yr 

ardal.  Fodd bynnag , pryderwn y bydd datblygu ysgol dwy ffrwd yn tanseilio strategaeth 

Cymraeg 2050 Llywodraeth Cymru sydd yn gosod gweledigaeth glir o gyrraedd miliwn o 

siaradwyr Cymraeg erbyn 2050.   

Yn atodol, nodwn fod Tabl 3 CSCA Caerdydd 2017-2020 yn dangos niferoedd a % derbyn 

amcan estynedig sydd yn is na’r nifer a % targed.  Nodwn hefyd bod Tabl 4 CSCA Caerdydd 

2017 - 2020  hefyd yn dangos yn glir bod angen mwy o gapasiti ar y sector addysg cyfrwng 

Cymraeg er mwyn cyrraedd y targedau (% a nifer) ar gyfer nifer y plant 7 oed sydd yn cael 

eu haddysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  Byddai sefydlu Ysgol plas dŵr  fel ysgol cyfrwng 

Cymraeg penodedig yn ffordd o gyfrannu at leihau’r bwlch rhwng y nifer amcan estynedig, 

a’r niferoedd targed a nodwyd yn y ddogfen hon. 

Mae’r ddogfen ymgynghori ei hun yn datgan bod 6% o’r llefydd yn yr ysgolion (Cymraeg a 

Saesneg) yn ardal ehangach y datblygiad yn lleoedd dros ben.  Serch hynny, cyfeirir hyn at 

205 o lefydd ysgol Saesneg a dim ond 42 o lefydd ysgol Cymraeg.  Noda’r ddogfen 

ymgynghori hefyd bod yna gyfartaledd o 31 o lefydd cynradd dros ben yn y cyflenwad 

presennol o lefydd cyfrwng Saesneg ar gyfer oed Derbyn yn yr ardal, a diffyg o 10 lle ar 

gyfartaledd yn y cyflenwad presennol o lefydd cyfrwng Cymraeg.   

Targed cenedlaethol Llywodraeth Cymru yw i 40% o blant Cymru, ym mhob grŵp blwyddyn, 

fod yn derbyn addysg cyfrwng Cymraeg, gyda phob disgybl yn medru adrodd eu bod yn 

rhugl.  Awgrymwn felly bod angen sicrhau cyflenwad digonol o lefydd mewn ysgolion 

cyfrwng Cymraeg, er mwyn annog rhieni i’w ddewis ac i greu twf yn y galw am addysg 

Cymraeg ledled Cymru.   

Rydym o'r farn mai’r drefn addysg yw’r prif ddull ar gyfer sicrhau bod plant yn gallu datblygu 

eu sgiliau Cymraeg ac ar gyfer creu siaradwyr Cymraeg newydd y dyfodol, ac mai addysg 

cyfrwng Cymraeg o’r cyfnod mwyaf cynnar posib yw’r ffordd o wireddu’r weledigaeth honno. 

Rydym yn credu taw trochi iaith mewn ysgolion Cyfrwng Cymraeg yw’r model orau i sicrhau 

caffael yr ieithoedd  Cymraeg a Saesneg i ddisgyblion . Mae ymchwil byd eang yn cydnabod 

taw trwy drochi yn yr ail iaith mae plentyn yn meistroli rhuglder ( yn y cyswllt yma, yn yr iaith 

Gymraeg) 
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Noda’r ddogfen ymgynghori mai Cymraeg fyddai’r iaith gyfathrebu gyda disgyblion y ffrwd 

Gymraeg, gydag iaith cyfathrebu disgyblion yn y ffrwd Saesneg yn ddibynnol ar y cwricwlwm 

a chamau dysgu’r disgyblion.  Gan fod y ddogfen hefyd yn pwysleisio blaenoriaethu creu 

ethos Gymraeg drwy’r ysgol i gyd, nodwn y byddai hyn yn golygu bod rhuglder a’r gallu i 

addysgu yn y Gymraeg yn hanfodol i bob aelod o staff - Y pennaeth, yr Athrawon, 

Cynorthwywyr Dosbarth a Chynorthwywyr Cinio - a gyflogir i weithio yn yr ysgol. Hefyd y 

dylid sicrhau taw nid yn unig iaith y dosbarth yw’r Gymraeg. Rhaid sicrhau  amser chwarae , 

cinio ,gwibdeithiau / ymweliadau, clybiau ar ôl ysgol ac yn y blaen trwy’r Gymraeg. Ni ddylid 

cyfaddawdu ar hyn oherwydd fydd yr iaith Saesneg yn boddi’r iaith Gymraeg ac yn effeithio 

ar gaffael iaith y plant. 

Yn atodol, hoffwn gadarnhad o’r trefniadau ar gyfer beth fyddai’n digwydd petai ysgol dwy 

ffrwd yn cael ei sefydlu (yn hytrach nag ysgol benodedig Cymraeg), a bod y ffrwd Gymraeg 

yn llawn.  A fyddai Cyngor Sir Caerdydd yn fodlon gwarantu y byddai pob rhiant sydd o fewn 

dalgylch Ysgol Plasdŵr yn medru manteisio ar addysg cyfrwng Cymraeg, gan sicrhau y 

byddai pob un o’r 60 lle sydd yn cael eu cynnig o’r derbyn ymlaen yn medru cael eu darparu 

i’r ffrwd Gymraeg pe bai hynny’n briodol?   

3. Ydych chi o blaid y syniad o gynnig darpariaeth feithrin yn yr ysgol 

newydd? 

4. Os ydych o blaid neu yn erbyn yna esboniwch eich rhesymau. 

Noder bwriad i greu cyfanswm o 96 o leoedd meithrin rhan amser yn y cynllun.Os taw’r 

bwriad yw i sicrhau ysgol ddwy ffrwd gyda Chymraeg sylweddol yn yr adran Saesneg, gorau 

oll petai’r 96 o leoedd meithrin yn Gymraeg yn unig gan roi cyfle i blant trochi yn y Gymraeg 

a normaleiddio’r iaith iddyn nhw a’r rhieni cyn iddynt ddewis derbyn neu ‘reception’.Yn 

ogystal , byddai sefydlu Cylch Meithrin ar safle’r ysgol yn hwyluso ac yn annog rhieni i 

ddewis addysg cyfrwng Cymraeg i’w plant, gan alluogi rhieni i ddod i’r arfer ar y Gymraeg a 

mynychu’r safle ei hun ar gyfer darpariaeth gofal ac addysg y blynyddoedd cynnar o 2 flwydd 

oed ymlaen.  Byddai hyn yn annog dilyniant i ddarpariaeth meithrin cyfrwng Cymraeg yn 3 

oed, ac yna addysg llawn amser cyfrwng Cymraeg o’r dosbarth derbyn ymlaen. 

5. Os hoffech chi awgrymu unrhyw newidiadau neu os oes gennych chi 

unrhyw awgrymiadau eraill, nodwch hwy isod: 

Hoffwn nodi pwysigrwydd sicrhau cynnwys y sector Gofal, Blynyddoedd Cynnar a Gwaith 

Chwarae yn ei ehangder, a’r Mudiad Meithrin yn benodol, mewn unrhyw drafodaethau am 

gynnig darpariaeth feithrin yn Ysgol Plasdŵr  er mwyn sicrhau bod cynlluniau datblygu 

cylchoedd meithrin, a darpariaethau cyn-ysgol eraill yn yr ardal yn cyd-fynd gyda’r 
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weledigaeth leol hon yn y tymor hir.  Yn sgil hyn, edrychwn ymlaen at gyd-weithio ar 

ddatblygu a gweithredu cynlluniau a darpariaethau sydd a’r nod o hyrwyddo’r gwerth y 

rhoddir ar ddwyieithrwydd a phwysigrwydd y Gymraeg wrth alluogi plant a phobl ifanc i gael 

dealltwriaeth dda o fywyd diwylliannol Cymru gyfoes .    

Mae Cyngor Caerdydd eisoes wedi datgan CSCA 2017-2020) ei bod yn cydnabod bod 

Cylchoedd Meithrin sydd yn bartner i ysgol gynradd Gymraeg yn cynnig dilyniant naturiol 

wrth symud i’r gyfundrefn addysg statudol.  Byddai cyd-weithio gyda chynlluniau pwrpasol 

megis sesiynau Cymraeg i Blant, yn ogystal â darpariaethau Cylchoedd Ti a Fi a 

Chylchoedd Meithrin yn cyd-fynd gyda’r nodau a osodir yn adroddiad yr Athro Donaldson ar 

gyfer dyfodol llwyddiannus i’r Gymraeg, a hefyd yn annog teuluoedd i gymryd y camau 

cyntaf ar daith addysg Gymraeg. 

6. A oes yna unrhyw wasanaethau eraill yr ydych chi’n credu a fyddai’n 

helpu gyda’r nifer fydd yn cael eu derbyn i’r ysgol newydd yr hoffech i ni 

eu hystyried? (e.e. opsiwn i brynu gofal plant cofleidiol, clwb brecwast, 

clwb gwyliau ayb). 

Hoffwn nodi pwysigrwydd ystyried goblygiadau sicrhau cyflenwad digonol o  ddarpariaeth 

sydd yn cyd-fynd â darpariaeth addysg feithrin rhan amser i blant 3 oed.  Er mwyn ateb 

gofynion y Cynnig 30 awr Gofal, gan ddefnyddio arbenigedd y Mudiad, a phartneriaid eraill 

CWLWM i sefydlu ystod o wasanaethau eraill fydd yn gymorth i rieni sy’n gweithio.  Byddai 

hyn yn cynnwys darparu clybiau cyn ac ar ôl ysgol er mwyn hwyluso trefniadau 

teithio i ac o’r gwaith i’r rhieni, a darparu gwasanaeth gofal cofleidiol i rieni plant 3 a 4 

oed fydd yn derbyn addysg rhan amser yn y dosbarth meithrin, ac yn medru 

trosglwyddo i ddarpariaeth Cylch Meithrin ar y safle ar gyfer yr amser ychwanegol.   

 

 

Ann Angell 

Mudiad Meithrin 

24/10/19 
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Cylch Meithrin Creigiau, 
Neuadd y Sgowtiaid, 

Castle Close, 
Creigiau, 

CF15 9NJ 
 

e-bost: cylchmeithrincreigiau@gmail.com 
 

Rhif Elusen: 1056147 
 
 
Dear Sirs                         
 
 Following the recent developments and release of the Plasdŵr Consultation (please 
see the link below, if you have not already done so) we have come to consider the potential 
impact on pre-school childcare provision in the area local to Creigiau and would like to ask 
how we might all be best positioned to proceed in providing the best possible service of care 
and learning to new and future clients - further, might this be an excellent opportunity to work 
together to further and share in this aim? 
 
 Should the proposed school open in 2021, with entry into reception, year 1 and year 
2, in both English and Welsh streams (and 48 nursery places in each stream) there will be a 
need to expand from the currently available provision - not just in terms of childcare places 
(each of which would likely be entitled to the government-sponsored 30 hours funding), but 
also for lunchtime wraparound services. As the experienced and established local Cylch 
Meithrin, with very low staff turnover (with one member having been with us for over 10 
years), we would be keen to work with you in examining how we could play a role in caring 
and adequately providing for this expanding community. 
 
 Currently, our facilities limit us to working at our capacity of 18 per session, for which 
we run into a waiting list. Prior discussion with both Cardiff County Council and Mudiad 
Meithrin have included questions of expanding our current premises or moving to a new one 
- however, they have not considered the opportunity before us at Plasdŵr.  
 
 Might Mudiad Meithrin and Cardiff County Council be interested in joining with us in 
embracing the widening community and bringing the provision of the best Welsh language 
and bilingual pre-school services to the new site? 
 
 Thank you for your time and consideration. 
 

 Yours Sincerely, 
 
 
 
 
 
 

 
 Richard T.C. Nelmes 
 (Chairman of Cylch Meithrin Creigiau) 
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P.S. 
  

 Here is the link to the aforementioned consultation: 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/21st-Century-

Schools/Keep-up-to-date-and-contact-us/Publications/plasdwr-

school/Documents/Plasdwr%20Consultation%20English.pdf 

 

 

 

 

https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/21st-Century-Schools/Keep-up-to-date-and-contact-us/Publications/plasdwr-school/Documents/Plasdwr%2520Consultation%2520English.pdf
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/21st-Century-Schools/Keep-up-to-date-and-contact-us/Publications/plasdwr-school/Documents/Plasdwr%2520Consultation%2520English.pdf
https://www.cardiff.gov.uk/ENG/resident/Schools-and-learning/Schools/21st-Century-Schools/Keep-up-to-date-and-contact-us/Publications/plasdwr-school/Documents/Plasdwr%2520Consultation%2520English.pdf

