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Cofnodion Ymgysylltu â Disgyblion:  

 Disgyblion Ysgol Gynradd Allensbank (15 Mawrth 2021) 

 Disgyblion Ysgol Mynydd Bychan (YMB) (17 Mawrth 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir Ymgysylltu â Disgyblion   

Ysgol Gynradd Allensbank  
15 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol:Laura Williams (Ysgol Gynradd Allensbank), disgyblion Blwyddyn 6 
(Ysgol Gynradd Allensbank), Brett Andrewartha (CTY), Hibah Iqbal (CTY), Rachel 
Burgess-Willis (CTY), Shirley Karseras (CTY), Ian Warburton (CTY), Jo Phillips (CTY) 
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Brett Andrewartha (AB) y cyfarfod drwy esbonio wrth y disgyblion bod Cyngor 
Caerdydd yn bwriadu gwneud rhai newidiadau i ysgolion yn eu hardal a'u bod am ofyn 
am eu barn ar y newidiadau hyn.  Cyflwynodd Rachel Burgess-Willis (RBW) ei hun a 
dywedodd y byddai'n cymryd nodiadau o'r pwyntiau a godwyd.  
 
Yna rhoddodd AB y cyflwyniad i’r disgyblion a oedd yn cwmpasu'r canlynol:  
 
Rodd y cyflwyniad yn ymdrin â: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg a niferoedd disgyblion  

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg a niferoedd disgyblion  

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Y pethau cadarnhaol 

 Y pethau negyddol 

 Risgiau  

 Cwestiynau 
 
Holi ac Ateb 
 
Nodir y cwestiynau a ofynnwyd gan y disgyblion mewn llythrennau italig isod gydag 
ymateb y swyddog yn uniongyrchol oddi tanynt.  
 
Cwestiwn 1 
Ai dim ond disgyblion Blwyddyn 6 fydd yn symud o YMB?  
 
BA – Mae hwn yn gwestiwn gwych y mae llawer o oedolion eisoes wedi'i ofyn.  Nid 
ydym wedi penderfynu eto; gallai fod y feithrinfa, y dosbarth derbyn neu un o'r grwpiau 
blwyddyn hŷn. Bydd y ddwy ysgol yn penderfynu beth fydd orau.  
 
Cwestiwn 2 
Mae gennyf bryder am y newid iaith.  O fis Medi 2022, byddai'n rhaid i blant ddysgu 
Cymraeg ac ni fyddent yn gallu mynd i Ysgol Gynradd Allensbank.  
 
BA – Y cynnig yw tyfu Ysgol Mynydd Bychan o'r Dosbarth Derbyn o 15 lle.  Byddai 30 

o leoedd o hyd ym mhob blwyddyn yn Ysgol Gynradd Allensbank sy'n fwy nag sy'n 

mynychu'r ysgol ar hyn o bryd ac felly byddai plant yn dal i allu mynd i Ysgol Gynradd 

Allensbank i gael eu haddysgu yn Saesneg yn union fel y mae ar hyn o bryd. Mae yna 

hefyd ysgolion Saesneg eraill o fewn yr ardal.  



Cwestiwn 3 
Beth fyddai'n digwydd pe bai cynnydd yn nifer y rhieni sydd am anfon eu plant i Ysgol 
Gynradd Allensbank?  
 
BA – Rydym wedi edrych ar lawer o niferoedd sy'n dweud wrthym fod gennym 20% 
yn fwy o leoedd nag sydd eu hangen arnom.  Felly, hyd yn oed pe bai cynnydd yn nifer 
y bobl a oedd am i’w plant fynd i Ysgol Gynradd Allensbank, dylai fod digon o leoedd.  
 
Cwestiwn 4 
Pwy fydd yn penderfynu pa grŵp o blant fydd yn dod draw i Ysgol Gynradd Allensbank 
o Ysgol Mynydd Bychan?  
 
BA – Hoffai'r Cyngor i Ysgol Mynydd Bychan benderfynu hyn drostynt eu hunain gan 
y byddant yn gwybod beth sy'n gweithio orau. Bydd y Pennaeth a'r Corff Llywodraethu 
sy'n gyfrifol am Ysgol Mynydd Bychan yn penderfynu ac yn trafod ag Ysgol Gynradd 
Allensbank i weld sut y gallai weithio orau a'r rhesymau dros hynny.  
 
Cwestiwn 5 
Pe bai disgyblion o Ysgol Mynydd Bychan yn defnyddio ein hystafelloedd dosbarth, i 
ble byddai disgyblion Ysgol Gynradd Allensbank yn mynd?  
 
BA – Mae Ysgol Gynradd Allensbank yn eithaf mawr gyda dau adeilad a digon o 
ystafelloedd i ddarparu 14 ystafell ddosbarth gwahanol, felly dylai fod mwy na digon o 
le i symud dosbarthiadau o gwmpas, yn union fel rydych chi'n symud ar ddiwedd pob 
blwyddyn. Bydd digon o le arall yn eich ysgol o hyd i’ch galluogi i wneud yr holl bethau 
eraill rydych chi'n hoffi eu gwneud.  
 
Cwestiwn 6 
Pe baent yn cymryd ein dosbarthiadau, ble byddem ni'n gwneud ein celf?  
 
BA – Byddai gan Ysgol Gynradd Allensbank lai o ystafelloedd dosbarth pe bai hyn yn 
mynd rhagddo.  Byddai'n rhaid i chi ddefnyddio'r lleoedd yn wahanol. Efallai y byddai'n 
deg rhannu'r lle hwn â phlant o Ysgol Mynydd Bychan.  
 
Sesiwn Bwrdd Gwyn  
 
Yna gofynnodd AB y cwestiynau canlynol i'r disgyblion, gydag ymatebion wedi'u 
cofnodi isod.  Cofnododd RBW y rhain hefyd ar y bwrdd gwyn. 
 
Cwestiwn 1: A oes unrhyw beth am yr hyn yr ydym yn ei awgrymu yr ydych yn 
ei hoffi?  
 
A- Mae’n syniad da. Mae dwy ysgol wahanol gyda dwy iaith wahanol.  Byddai ein 

disgyblion yn gallu cwrdd â disgyblion Ysgol Mynydd Bychan a rhyngweithio a 
gwneud ffrindiau gyda nhw.  Byddem yn cael cyfle i ddysgu pethau ganddynt, fel y 
Gymraeg.  

A- Rwy'n hoffi'r hyn rydych chi'n ei wneud gan y bydd yn helpu plant sydd heb lawer 
o le.  

A- Rwy'n credu ei fod yn syniad da gan y bydd yn rhoi mwy o gyfle i'r bobl sydd am 
i’w plant fynd i Ysgol Mynydd Bychan gael lle yno. 

 

 



Cwestiwn 2: A oes unrhyw beth am yr hyn yr ydym yn ei awgrymu nad ydych yn 
ei hoffi?  

 
A – Rwy'n credu bod hwn yn syniad gwael gan y byddai'n anodd i ddisgyblion o Ysgol 
Gynradd Allensbank oherwydd y byddai'n rhaid i ni ddysgu mwy o Gymraeg, a byddai 
hynny'n anodd.  
BA – Ni fyddai'r ffordd y mae Ysgol Gynradd Allensbank yn cael ei rhedeg yn newid. 
Dim ond y plant o Ysgol Mynydd Bychan fyddai'n dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg.  
A – Nid yw'n syniad da oherwydd efallai na fydd plant yn deall ei gilydd.  
A – Os yw Covid yn dal yma yn 2022, efallai na fydd digon o le na digon o doiledau i 
aros mewn swigod.  
A – Nid yw'n syniad da.  Sut byddai'r plant o Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol 
Mynydd Bychan yn cyfathrebu â'i gilydd?  
BA – Mae'r plant o Ysgol Mynydd Bychan yn dysgu drwy gyfrwng y Gymraeg ond yn 
gyffredinol maent yn gallu siarad Saesneg hefyd.  
A – Dydw i ddim yn hoffi'r syniad hwn gan nad ydym yn adnabod y plant o Ysgol 
Mynydd Bychan a byddai'n rhaid i ni rannu ein lle.  Mae gennym broblemau eisoes o 
ran cael mynediad i Addysg Gorfforol yn neuadd ein hysgol gyda dosbarthiadau eraill.  
BA – Gobeithio y byddai hyn yn cael ei gytuno rhwng y ddwy ysgol fel y gellid 
amserlennu pethau'n iawn ac y gellid rhannu cyfleusterau'n deg. 
A – Byddai gennym lai o le a llai o amser ar yr iard chwarae.  
A – Efallai na fyddai’n dda os nad ydym yn cyd-dynnu â'n gilydd. 
 
Cwestiwn 3. A oes unrhyw beth yn eich poeni? 
 
A – Mae risg iddo. Oherwydd Covid nid ydym wedi cael cymaint o le na staff i wneud 
ein harbrofion gwyddoniaeth.  Byddai hyn yn waeth gan y byddai'n rhaid i ni ddiheintio'r 
ystafell ar ôl plant Ysgol Mynydd Bychan.  
BA – Gobeithio y byddai Covid wedi mynd erbyn hynny ac na fyddai'n rhaid i ysgolion 
weithredu fel hyn mwyach, ond mae’n wir, byddai gan Ysgol Gynradd Allensbank lai 
o ystafelloedd. 
A – Beth os nad yw'r Pennaeth a rhieni Ysgol Mynydd Bychan eisiau hyn?  
BA – Mae hynny'n bwynt da iawn gan fod y rhieni wedi anfon eu plant i Ysgol Mynydd 
Bychan ac yn disgwyl iddynt aros yn adeilad yr ysgol honno o'r Dosbarth Derbyn i 
Flwyddyn 6, felly rydym hefyd yn gofyn iddynt am eu barn.  Pe byddent yn penderfynu 
nad oeddent yn hoffi'r syniad hwn, yna ni fyddem yn gallu cynyddu lleoedd cyfrwng 
Cymraeg yn yr ardal hon. 
A – Byddai'n anodd i'r rhieni fod â dau blentyn mewn dwy ysgol wahanol.  
BA – Mae pethau y gallwn eu gwneud i helpu teuluoedd fel gweithredu amseroedd 
dechrau a gorffen gwahanol. Mae gen i ddau o blant sy'n mynd i un ysgol ond gyda 
babanod a phlant iau ar safleoedd ar wahân, a dyma sut maen nhw’n ymdopi. 
A – Byddai'r gwaith adeiladu yn Ysgol Gynradd Allensbank yn tynnu sylw plant.  
BA – Mae Cyngor Caerdydd mewn sefyllfa dda i adnewyddu ac agor ysgolion newydd.  
Maent yn tarfu cyn lleied â phosibl drwy geisio gwneud gwaith yn ystod gwyliau'r ysgol 
pan fydd yr ysgolion yn wag.  
 
Diolchodd BA i'r disgyblion ac esboniodd y byddem yn rhoi gwybod i'w hysgol am 
ganlyniad y cynnig pan oedd y Cabinet wedi penderfynu.  
  



Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Rhithwir Ymgysylltu â Disgyblion   

Ysgol Mynydd Bychan 
17 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol: Disgyblion Blwyddyn 4/5/6 (Ysgol Mynydd Bychan), Brett Andrewartha 
(CTY), Cerys Richardson (CTY), Hibah Iqbal (HI), Rosalie Phillips (CTY) 
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau  
 
Agorodd Brett Andrewartha (AB) y cyfarfod drwy esbonio wrth y disgyblion bod Cyngor 
Caerdydd yn bwriadu gwneud newidiadau i’w hysgol ac am ofyn am eu barn ar y 
newidiadau hyn, ac ateb unrhyw gwestiynau.  
 
Yna rhoddodd CR y cyflwyniad i’r disgyblion a oedd yn cwmpasu'r canlynol:  
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg a niferoedd disgyblion  

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg a niferoedd disgyblion  

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Y pethau cadarnhaol 

 Y pethau negyddol 

 Risgiau  

 Cwestiynau 
 
Holi ac Ateb 
 
Gofynnodd aelodau'r Cyngor Ysgol gwestiynau ar ran pob disgybl.  
 
Nodir y cwestiynau a ofynnwyd gan y disgyblion mewn llythrennau italig isod gydag 
ymateb y swyddog yn uniongyrchol oddi tanynt.  
 
Cwestiwn 1 
A fyddai hon yn sefyllfa barhaol?  Ni fyddai'r plant hynny'n rhan o Ysgol Mynydd 
Bychan.  
 
BA – Mae'r Cyngor eisiau gwneud yn siŵr bod digon o leoedd i blant i fynd i Ysgol 
Mynydd Bychan. Un ffordd o wneud hyn yn y tymor byr yw rhoi rhai o'r plant yn Ysgol 
Gynradd Allensbank; yn y tymor hir byddai'r plant i gyd gyda'i gilydd ar un safle. 
 
Cwestiwn 2 
A oes unrhyw ffordd o ychwanegu lefel arall at adeilad yr ysgol fel y gallai'r plant i gyd 
fod ar yr un safle?  
 
BA – Yn anffodus byddai hynny'n rhy anodd.  Byddai'n achosi aflonyddwch mawr iawn 
a byddai problemau gyda diogelwch. 
 

 

Cwestiwn 3 



Pe bai Blynyddoedd 5 a 6 yn Ysgol Gynradd Allensbank, a yw hynny'n golygu na 
fyddent byth yn cymysgu â disgyblion ar safle Ysgol Mynydd Bychan? 
 
BA – Rhaid i’r ysgolion benderfynu sut mae plant yn cymysgu ond byddai'n anodd.    
 
Cwestiwn 4 
A fyddai'r plant yn Ysgol Gynradd Allensbank yn dal i allu siarad Cymraeg?  
 
BA – Byddent.  Y cynnig yw rhannu adeiladau a chyfleusterau a byddai disgwyl i'r 
ffordd y caiff plant eu haddysgu nawr barhau. 
 
Cwestiwn 5 
Beth sy'n digwydd os yw brodyr a chwiorydd ar wahanol safleoedd?  Byddai hyn yn 
anodd i rieni.  
 
Rhoddodd BA enghraifft mewn ysgol lle mae'r CS a CA 2 ar wahanol safleoedd, a sut 
roedd hyn yn gweithio.  Deëllir bod hyn yn rhywbeth yr oedd y plant a'r rhieni hynny 
wedi arfer ag ef ac y byddai hyn yn rhywbeth newydd i Ysgol Mynydd Bychan.  
 
Cwestiwn 6 
A oes unrhyw dir ar gael i adeiladu ysgol newydd ar gyfer Ysgol Mynydd Bychan?  
 
BA – Rydym wedi ystyried safleoedd eraill i weld a fyddent yn ddigon mawr, a oeddent 
yn eiddo i'r Cyngor a’r amseru; fodd bynnag, nid oes unrhyw safleoedd ar gael.  Rydym 
wedi edrych ar aildrefnu ysgolion a phenderfynu siarad â phawb am sut i dyfu Ysgol 
Mynydd Bychan. 
 
Cwestiwn 7 
Pryd byddai dosbarthiadau'n cael eu symud i Ysgol Gynradd Allensbank?  
 
BA – Rydym yn ystyried gwneud hyn o fis Medi 2022.    
 
Cwestiwn 8 
A oes lle ar gyfer cae pêl-droed yn Ysgol Gynradd Allensbank?  
 
BA – Nid yw'r safle'n ddigon mawr ar gyfer cae pêl-droed ond mae gan yr ysgol faes 
chwarae mwy nag Ysgol Mynydd Bychan.  
 
Cwestiwn 9 
Ydych chi'n meddwl, pe bai B1 ac B2 yn mynd i Allensbank, y bydden nhw'n siarad 
Saesneg yn lle'r Gymraeg? 
 
BA – Gallai hynny fod yn risg ond byddem yn ceisio trefnu mewn ffordd a fyddai'n 
galluogi datblygiad iaith. 
 
CR – Pan oeddwn i'n ifanc, es i i Ysgol y Wern a oedd yn rhannu ag ysgol gynradd 
cyfrwng Saesneg.  Dewisodd yr ysgolion weithredu amseroedd dechrau/gorffen a 
chinio/chwarae ar wahân.  
 
BA – Mae hyn wedi digwydd ar safleoedd ysgolion eraill e.e. rhannodd Ysgol Melin 
Gruffydd safle ag ysgol cyfrwng Saesneg am gyfnod hir. Mae ysgolion cyfrwng 
Cymraeg newydd yn aml yn dechrau ar safle ysgol cyfrwng Saesneg ac yn tyfu.  
 



Cwestiwn 10 
A oes digon o le chwarae ar gyfer yr holl ddisgyblion yn Allensbank?  
 
BA – Roedd gan Ysgol Gynradd Allensbank fwy o ddisgyblion yn y gorffennol ac mae 
mwy na digon o le yn yr awyr agored.  
 
Cwestiwn 11 
Beth sy'n digwydd os oes gan athrawon wahanol ddulliau/arddulliau addysgu ar draws 
safleoedd?  
 
BA – Ni fyddai unrhyw newid i'r ffordd y caiff plant eu haddysgu.  Efallai y bydd 
cyfleoedd i weithio gyda disgyblion Allensbank os oedd yr ysgolion yn dymuno gwneud 
hynny.   Mae Ysgol Pen y Groes yn rhannu ag Ysgol Gynradd Bryn Celyn gyda'r ddwy 
ysgol yn addysgu yn eu ffordd eu hunain.    
 
Cwestiwn 12 
Mynegwyd pryder y gallai planti D/B1/B2 gael eu bwlio am siarad Cymraeg pe baent 
yn mynd i Allensbank. 
 
BA – Rydym wedi cwrdd â disgyblion Ysgol Gynradd Allensbank ac maent yn grŵp 
hyfryd. Maent yn blant sy'n byw yn eich ardal leol ac yn rhannu'r un gobeithion a 
breuddwydion.  
 
Cwestiwn 13 
A fyddai modd defnyddio'r eglwys drws nesaf i Ysgol Mynydd Bychan ehangu'r ysgol?  
 
BA – Ystyriwyd safleoedd yn yr ardal leol ac nid oedd yr un ohonynt ar gael.  
 
Cwestiwn 14 
A fyddai'r ddarpariaeth technoleg ac adnoddau yr un fath?  
 
BA – Byddai. Byddai'r hyn sydd ar gael yn Ysgol Mynydd Bychan ar gael yn 
Allensbank.  
 
Cwestiwn 15 
Pa gyfleusterau sydd ganddynt yn Ysgol Gynradd Allensbank?  
 
BA – Dim ond ychydig o weithiau rwyf wedi ymweld; mae ganddynt iard chwarae hir, 
mannau cysgodi, a mannau chwarae y tu allan ond dwi ddim yn cofio coed na glaswellt 
artiffisial. Gellid ei ystyried fel rhan o'r cynnig. 
 
Cwestiwn 16 
Mae gan Ysgol Mynydd Bychan sioe diwedd blwyddyn i Flwyddyn 6 a chyngherddau 
ysgol.  A fyddem yn dal i allu gwneud hynny?  
 
BA – Byddech, does dim byd i atal hyn rhag digwydd. 
 
Cwestiwn 17 
Beth fyddai'n digwydd i'r wisg ysgol?  
 
BA – Ni fyddai unrhyw newid i'r wisg ysgol. 
 
Cwestiwn 18 



Beth am barcio o amgylch Allensbank?    
 
BA – Byddem yn gweithio gyda rhieni a disgyblion i helpu i ddeall sut i gyrraedd yr 
ysgol heb ddefnyddio car e.e. teithio llesol.   Gallai rhieni hefyd barcio ymhellach i 
ffwrdd a cherdded.  
 
Cwestiwn 19 
Beth am deithiau ysgol?  
 
BA – Ni fyddai unrhyw newid i deithiau ysgol 
 
Cwestiwn 20 
A fyddai rheolau gwahanol yn Allensbank?  
 
BA - Na fyddai 
 
Diolchodd BA i'r disgyblion am eu cwestiynau rhagorol gan ofyn a oedd unrhyw beth 
yr oeddent yn ei hoffi am y newidiadau arfaethedig?  
 
Nododd y disgyblion y canlynol:  
 

 Roedd yn syniad da i ehangu'r lleoedd yn Ysgol Mynydd Bychan am fod plant wedi 
colli’r cyfle i ddod i'r ysgol 

 Roeddent yn hoffi'r syniad o gwrdd â phlant eraill ond byddai'n well ganddynt fod 
ar un safle  

 Byddent yn annog mwy o bobl i siarad Cymraeg yn unol â Cymraeg 2050  

 Byddai'n cynyddu nifer y siaradwyr Cymraeg gan mai dyma iaith Cymru  

 Byddai’n dda creu cysylltiadau â gwahanol ddisgyblion ond byddai’n drist i'r rhai a 
fyddai'n cael eu gwahanu 

 Gallai Ysgol Mynydd Bychan helpu disgyblion Allensbank i siarad mwy o Gymraeg  
 
 
Yna gofynnwyd i'r plant a oedd unrhyw beth nad oeddent yn ei hoffi am y newidiadau 
arfaethedig?  
 
Nododd y disgyblion y canlynol:  
 

 Ni fyddai'r un peth â bod yn Ysgol Mynydd Bychan; dim coed na'r un cyfleusterau   

 Mae plant wedi bod yn Ysgol Mynydd Bychan ers y dosbarth meithrin a byddai'n 
rhyfedd bod ar safle arall 

 Byddai’n ddryslyd i fod yn gweithio ar ddau safle; gallent fynd i'r safle anghywir 

 Gallai fod yn destun pryder; pryder am yr iaith; gallai plant ar safle Allensbank fod 
yn siarad Saesneg ac effeithio ar y rhai ar safle Ysgol Mynydd Bychan 

 Dylanwad ar safle Allensbank  

 Gallai beri gofid i ddisgyblion sydd â ffrindiau mewn grwpiau blwyddyn eraill na 
fyddent yn gallu eu gweld  

 Gallai fod mwy o draffig gyda rhieni'n gorfod mynd i fwy nag un safle  

 Dylai Ysgol Mynydd Bychan gael ysgol newydd  

 Gellid effeithio ar gyfleoedd i B5 a B6 helpu allan 

 Gallai achosi anawsterau i frodyr a chwiorydd ar wahanol safleoedd 

 Pryderon ynghylch caffael iaith   

 Pryderon ynghylch gollwng/codi   



 
Diolchodd BA i'r disgyblion.   Roedd yn ddefnyddiol iawn clywed eu barn ac roedd yn 
gobeithio nad oedd hyn yn rhywbeth a oedd yn eu poeni.  


