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Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Cyhoeddus Rhithwir – Cymraeg 



Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan  
03 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (SOP), Michele Duddridge Friedl (SOP), Brett 
Andrewartha (SOP), Ifan Brychan (Caerdydd Ddwyieithog), James Eul (Caerdydd 
Ddwyieithog), Rosalie Phillips (SOP), Rachel Burgess-Willis (SOP), Shirley Karseras 
(SOP) 
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod, croesawodd aelodau o'r cyhoedd ac 
amlinellodd fanylion y cynigion.  Dywedodd y byddai cyflwyniad yn Gymraeg ac yna 
sesiwn holi ac ateb.  Er ei bod yn bosibl i gwestiynau gael eu cyflwyno yn Gymraeg, 
byddai atebion yn cael eu darparu yn Saesneg. 
 
Yn dilyn rhai materion TG cychwynnol, rhannwyd cyflwyniad llafar yn Gymraeg â'r rhai 
a oedd yn bresennol.  
 
Mae'r cyflwyniad yn ymdrin â: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw diweddar ac yn y dyfodol am leoedd cyfrwng Saesneg 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw diweddar ac yn y dyfodol am leoedd cyfrwng Cymraeg  

 Disgyblion wedi cofrestru diweddarwyd – 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   

 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD 

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Yn dilyn hyn, cyflwynwyd cyfres o gwestiynau yn Gymraeg (a gyfieithwyd gan James 
Eul (JE)) a'r Saesneg i RP, Michele Duddridge Friedl (MDF) a Brett Andrewartha (BA). 
 
Holi ac Ateb 
 



Nodir y cwestiwn a gyflwynwyd gan y rhai a fynychodd y cyfarfodydd mewn llythrennau 
italig isod gydag ymateb y swyddog yn uniongyrchol isod. 
 
Sylwch fod y cwestiynau wedi'u copïo fel rhai ysgrifenedig / wedi'u cyfieithu'n 
uniongyrchol o log cyfarfod digwyddiad byw Teams. 
 
Cwestiwn 1 
Mae'r cynigion i agor dosbarth YMB ar safle Allensbank yn cael eu disgrifio fel rhai 
"dros dro", ond nid oes cynllun yn y cynllun presennol ar gyfer yr hirdymor ... felly 1. 
Beth fyddai hyd (mewn blynyddoedd) y ddarpariaeth 'dros dro' hon; a 2. Beth fyddai'r 
cynllun hirdymor? 
 
Mae'r Cyngor wedi cyflwyno cynigion eraill yn flaenorol nad ydynt wedi symud ymlaen. 
Teimlwyd y gellid dod o hyd i ateb gwell drwy ei gymryd un cam ar y tro ac ymgysylltu'n 
llawnach â'r ysgolion, y rhieni a'r gymuned i edrych ar bob opsiwn. Mae'r cynnig yn 
ffordd o gynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg cyn nodi ateb hirdymor. 
 
Cwestiwn 2 
Mae rhannu ysgol agos, lewyrchus yn gam difrifol iawn, a rhaid bod yn siŵr mai dyma'r 
ffordd orau o weithredu ar gyfer plant y presennol a'r dyfodol. Allwch chi ddisgrifio sut 
y gwnaethoch chi gyrraedd y cynllun hwn (o rannu YMB a'i sefydlu'n rhannol yn 
Allensbank) ... 1. disgrifiwch y gwahanol opsiynau eraill rydych wedi'u hystyried, 2. 
disgrifiwch sut y daethoch i'r casgliad hwn - beth oedd y ffactorau a ystyriwyd gennych 
ee. costau, cynaliadwyedd, lles plant a'r gweithlu. 
 
Fel rhan o gynnig Cathays, edrychodd y Cyngor i weld a ellid nodi safle ar gyfer ysgol 
gynradd newydd ond yn anffodus nid yw hyn yn bosibl. Bu gostyngiad hefyd yn y 
gyfradd genedigaethau ac nid ydym yn teimlo mai dyma fyddai'r peth iawn i'w wneud. 
Nod yr ymgysylltu yw cynnig ateb tymor hwy.  
 
Mewn perthynas â chostau, daw'r cyllid o grant Llywodraeth Cymru sydd ar gael i 
gefnogi twf addysg cyfrwng Cymraeg yn yr ardal. Rhaid ystyried cynaliadwyedd 
addysg cyfrwng Cymraeg wrth gyflwyno unrhyw newidiadau gan ystyried ysgolion 
eraill. Y nod yw tyfu'r ddarpariaeth yn hytrach na chael sefyllfa lle mae ysgolion yn 
rhannu disgyblion yn wahanol. Mae nifer o atebion bwrdd gwaith a oedd yn ystyried 
Iechyd a Diogelwch a diogelu wedi’u cyflwyno i’r Cyrff Llywodraethu ac maen nhw’n 
gweithio drwy'r manylion gyda’r ysgolion. Dewiswyd Ysgol Gynradd Allensbank ar sail 
y capasiti a'r agosrwydd sydd ar gael a fyddai'n cefnogi trefniant safle hollt yn well.   
  
Yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor yw ehangu ysgolion categori Gwyrdd, ond nid yw hyn 

yn golygu nad oes unrhyw opsiynau eraill.  Gallai ysgol Gymraeg 1DM newydd sydd 

wedi'i lleoli dros dro ar safle Allensbank fod wedi bod yn opsiwn, wedi'i ffedereiddio i 

Ysgol Mynydd Bychan neu Ysgol Gynradd Allensbank. Ymgynghoriad yw hwn ac 

rydym yn ceisio cynyddu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg o 15 lle yn y lle cyntaf.   

 
Mewn perthynas â'r materion cost a chynaliadwyedd yr ydym wedi'u hystyried; 
gwyddom fod ysgol 1DM yn anodd ei chynnal yn ariannol ac nad ydym yn cyflwyno'r 
gwerth gorau ar draws y ddinas.  
 



Mae'r rhagolygon tymor hwy yn dangos bod poblogaethau'n lleihau. Mae'r gostyngiad 
hwn ynghyd â newid polisi ar lefel genedlaethol (Cymraeg 2050) yn golygu bod rhaid 
i'r Cyngor ystyried patrwm darpariaeth ysgolion cynradd. Rydym am glywed gan y 
gymuned leol a defnyddio'r wybodaeth honno i ddatblygu cynnig hirdymor. 
 
Cwestiwn 3 
A allwch egluro lefel y grant cyfalaf sydd ar gael i'r Cyngor a sut y caiff yr arian hwn ei 
wario? Os na chymeradwyir y cynllun presennol, a oes rhaid dychwelyd y grant i 
Lywodraeth Cymru? 
 
Mae £1.8m wedi'i sicrhau drwy gynllun grant Llywodraeth Cymru ar gyfer y cynnig 
hwn. Mae'r Cyngor yn cydnabod y bydd angen arian ychwanegol ac y bydd yn darparu 
adnoddau ar gyfer hyn.   
 
Bydd angen rhywfaint o waith adnewyddu yn Allensbank hefyd. Os na chaiff y cynllun 
hwn ei gymeradwyo yna byddai trafodaethau'n cael eu cynnal gyda Llywodraeth 
Cymru ac efallai y byddai'n bosibl defnyddio'r arian i ddarparu addysg Cyfrwng 
Cymraeg mewn mannau eraill yn y Ddinas.  
 
Cwestiwn 4 
Pa weithdrefnau fydd ar waith i sicrhau bod disgyblion ar safle Allensbank yn cael eu 
trochi yn iaith, diwylliant a thraddodiadau Cymraeg? Hunaniaeth yw hanfod yr iaith, 
sut ydych chi am gynnal hyn ar safle Saesneg ei hiaith? Sut ydych chi am sicrhau nad 
yw disgyblion ar safle Allensbank o dan unrhyw anfantais o'u cymharu â disgyblion ar 
safle'r Mynydd Bychan? 
 
Mae'r Cyngor wedi cyflwyno rhai opsiynau gyda'r Cyrff Llywodraethu a bydd hyn yn 
dibynnu ar ble rydym yn mynd gyda'r cynnig. Mae'r holl opsiynau'n caniatáu mesurau 
diogelu penodol ar gyfer ysgolion a mynediad i'r safleoedd. Byddai trefniadau ar y safle 
yn edrych ar opsiynau ynghylch amseroedd dechrau'r ysgol, gofod chwarae y tu allan; 
gellid creu ardaloedd gwahanol gyda chonau ac ati.  
 
Cyn i ni benderfynu beth fydd yn digwydd, bydd angen gweithio drwy fesurau gyda'r 
ddwy ysgol fel nad yw'r naill set na'r llall o ddisgyblion dan anfantais. Ar rai safleoedd 
eraill a rennir o amgylch Caerdydd, mae lefel uchel o wahanu ac ar eraill nid yw hyn 
yn wir. 
 
Mae'n bwysig cadw'r dysgu ffurfiol o ansawdd uchel a'r profiad o ddarparu addysg 

cyfrwng Cymraeg; nid oes unrhyw awydd i leihau hyn. Cydnabyddir bod rhieni sy'n 

dewis addysg cyfrwng Cymraeg yn dymuno i’w plant ddefnyddio'r Gymraeg drwy 

chwarae ac yn yr amgylchedd ehangach yn hytrach na dim ond yn yr ystafell 

ddosbarth ffurfiol, ond efallai na fydd hyn mor hawdd ei hwyluso mewn lleoliad trefol 

o'i gymharu ag ardaloedd eraill.  

Byddai'r plant yn cael eu trochi'n llwyr yn y lleoliad ffurfiol yn union fel y byddent ar 
safle Ysgol Mynydd Bychan.  
 
Nid yw diwylliant a thraddodiadau Cymru wedi'u cyfyngu i ysgolion Cymraeg eu hiaith. 
Datblygir hyn drwy bob ysgol a chefnogir yr awydd i weld hyn yn tyfu gan Cymraeg 
2050. Mae Ysgol Mynydd Bychan eisoes yn gweithio mewn partneriaeth ag ysgolion 



cyfrwng Saesneg yn yr ardal a gallai hyn fod yn gyfle i adeiladu ar hyn a datblygu 
ymhellach. 
 
Mae rhai ysgolion eisoes yn rhannu safle gyda charfan cyfrwng Saesneg a chyfrwng 
Cymraeg ac yn chwilio am gyfleoedd i gydweithio. Gellir cadw ethos cyfrwng Cymraeg 
drwy roi’r cyfle i blant allu chwarae gyda phlant eraill sy'n siarad Cymraeg a hefyd gallu 
chwarae gyda'r garfan cyfrwng Saesneg hefyd fel rhan o'u cymuned. 
 
Cwestiwn 5 
Oni fyddai'n haws i Fynydd Bychan ac Allensbank gyfnewid safleoedd? Y nod yw 
cynyddu Mynydd Bychan i gapasiti presennol Allensbank, a lleihau capasiti Allensbank 
i gapasiti Mynydd Bychan yn fras? 
 
Mae hwn yn opsiwn ac os mai dyma'r hyn rydych chi'n meddwl yna dylech ei fwydo'n 
ôl, ond mae opsiynau eraill y gallai pobl deimlo sy'n well. Rydych chi'n adnabod eich 
cymuned ac yn gwybod beth allai weithio'n well na ni ac felly mae'n bwysig bod yr ateb 
hirdymor yn cael ei lywio gan bob barn.  
 
Cwestiwn 6 
Sut mae'r Cyngor yn cyfiawnhau'r diffyg arfarniad opsiynau llawn yn yr ymgynghoriad 
yng ngoleuni ei ddyletswyddau i sicrhau gwerth am arian? Er enghraifft, nid ystyrir y 
cyfnewid uniongyrchol rhwng y 2 ysgol, YMB a Allensbank? 
 
Mae'r cynnig yn dal i fod ar gam cynnar. Mae'n rhaid i ni gynhyrchu tri phapur Cabinet 
fel rhan o ymgynghoriad – yn gyntaf rydym yn gofyn am ganiatâd i ymgynghori, yna 
adrodd yn ôl ar ganfyddiadau'r ymgynghoriad ac yna cyhoeddi hysbysiadau statudol. 
 
Mae adroddiad y cabinet a gyflwynwyd yn dangos ein bod wedi ystyried ystod eang o 
wybodaeth ac nid cymhariaeth gwerth am arian yn unig ydyw; rhaid i ni ystyried y 
materion cynaliadwyedd hefyd gan gynnwys sefyllfa ysgolion lleol eraill. 
 
Cwestiwn 7 
Pam mae'r cynllun hirdymor ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg mor 
amwys? 
 
Bydd y Cyngor yn cwblhau cynllun o fewn y flwyddyn nesaf ar gyfer cynllun strategol 
10 mlynedd ar gyfer addysg Gymraeg a fydd yn edrych ar sut rydym yn bwriadu 
cyflawni'r targedau a osodwyd gan Cymraeg 2050. Bydd ymgynghoriad ar hyn maes 
o law ond mae'r cynnig hwn yn ymwneud ag ardal benodol ac angen penodol. Gallem 
fod wedi meddwl am rywbeth mwy cymhleth ond roeddem yn teimlo bod ymgysylltu 
â'r gymuned yn ffordd well ymlaen. 
 
Cwestiwn 8 
Sut ydych chi am sicrhau ethos Cymraeg mewn ysgol cyfrwng Saesneg? 
 
Fel y nodwyd eisoes, mae ethos Cymraeg yn ymwneud â mwy na'r iaith Gymraeg.  
Mae ysgolion cyfrwng Saesneg hefyd yn llwyddiannus iawn o ran dathlu'r hyn y mae'n 
ei olygu i gael eich geni yng Nghymru neu fyw ynddi. Rydym yn edrych arno yn yr ystyr 
ehangach, nad dim ond mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg y mae ethos Cymraeg yn 
bosibl, yn unol â pholisi cenedlaethol sy'n ceisio gwella dealltwriaeth a gwybodaeth 
am yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn Gymro/aes. 



 
Cwestiwn 9 
Rhan 1: Sut yr ydych yn sicrhau mai disgyblion Mynydd Bychan yw'r rhain ac nad 
ydynt yn cael eu llyncu gan Allensbank fel bod eu hunaniaeth yn cael ei cholli? Rhan 
2:  Ble mae’r ymarferoldeb o gael dirprwy / pennaeth MB ar y safle? 
 
Rhan 1: rydym eisoes wedi nodi rhai o'r pwyntiau hyn. Byddem yn ceisio gweithio 
gyda'r ddwy ysgol ar hyn ac ar y cyfleoedd ar draws carfan ehangach o blant. Mae 
gan y safle yn Allensbank ddigon o le fel y gellid addysgu mwy nag un dosbarth yno o 
bosibl; byddai hyn yn cael ei gytuno mewn trafodaethau manwl gyda'r cyrff 
llywodraethu. 
 
Rhan 2: y tîm rheoli yn Ysgol Mynydd Bychan a chyrff llywodraethu'r ddwy ysgol 
fyddai'n gwneud y penderfyniad hwn. 
 
Cwestiwn 10 
Onid yw'r holl ddadleuon y mae'r cyngor wedi'u cyflwyno yn cyfeirio at gyfnewid y ddau 
adeilad (YMB ac Allensbank)? Oni fyddai mwy o gefnogaeth leol i'r cynnig pe bai'r 
opsiwn hirdymor hwn yn rhan o'r cynnig?  
 
Mae rhesymau da iawn pam yr ydym yn cyflwyno'r cynnig fel y mae. Fodd bynnag, os 
yw pobl yn teimlo y byddai cyfnewid safleoedd yn ateb da, yna dylid bwydo hyn drwodd 
fel rhan o'r broses ymgysylltu ac ymgynghori. 
 
Cwestiwn 11 
A gaf gadarnhau eich bod yn bwriadu ehangu grwpiau blwyddyn presennol gan 15 o 
ddisgyblion yn 2022? 
 
Ydym ond nid ar gyfer pob grŵp blwyddyn. 
 
Ydym i ddechrau ar gyfer mis Medi 2022, bydd cynnydd o 15 lle. Bydd hyn wedyn yn 
tyfu yn yr hirdymor i Ysgol Mynydd Bychan ddod yn ysgol 2 ddosbarth y flwyddyn, neu 
i ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg gyrraedd 2 ddosbarth y flwyddyn.   
 
Bydd hefyd angen 2 ddarpariaeth gymunedol cyfrwng Saesneg 2 ddosbarth y 
flwyddyn ar draws y dalgylch. Efallai y byddwch am awgrymu ffyrdd y credwch y gellid 
cyflawni hyn o ystyried y llety sydd ar gael.  Mae manteision ac anfanteision o ran 
ysgol 1 dosbarth y flwyddyn a 2 dosbarth y flwyddyn.  I egluro, byddai 45 o leoedd ar 
gyfer Derbyn ym mis Medi 2022 ond byddai'r grwpiau blwyddyn eraill yn aros ar 30.  
 
Cwestiwn 12 
Pa ffynhonnell gyllid y mae'r Cyngor wedi'i chlustnodi ar gyfer costau prosiect sy'n 
ychwanegol at y grant? Rydych wedi sôn am hyn ond a yw'r cyllid hwnnw wedi'i 
glustnodi ar gyfer YMB neu a fyddai angen i'r ysgol wneud cais am hynny? 
 
Ni fydd proses ymgeisio ar gyfer y cyllid. Gan nad ydym yn gwybod eto beth yw'r ateb 
hirdymor, nid ydym yn gwybod beth fyddai gofynion y gyllideb.  Mae rhaglen asedau 
hirdymor a gellid ystyried hyn maes o law.  
 
Cwestiwn 13 



Sut y byddwch yn penderfynu pa blant fydd o bosibl yn mynd i'r dosbarth cyfrwng 
Cymraeg yn Allensbank yn erbyn y Mynydd Bychan? 
 
Gallai fod yn grwpiau blwyddyn hŷn, grwpiau blwyddyn iau neu unrhyw beth yn y canol, 
mae nifer o opsiynau. Bydd yn cael ei arwain gan y Pennaeth a'r corff llywodraethu a 
bydd yn sicrhau nad oes unrhyw niwed i ddysgwyr a'i fod yn gweithio yn y ffordd orau 
bosibl, nid yn unig yn y flwyddyn gyntaf, ond ar ôl hynny hefyd. 
 
Cwestiwn 14 
Nid cwestiwn yw hwn: fy enw i yw Owain Lewis, rwy'n aelod o gymdeithas iaith 
Caerdydd, os oes unrhyw rieni am gysylltu â ni am eu pryderon am y cynllun hwn, 
gallwch gysylltu â mi drwy owain4@hotmail.com - rydym yn bwriadu cynnal sesiwn 
Zoom yr wythnos nesaf i drafod yr ymgynghoriad a'r ymateb posibl. 
 
Dyma gynnig gan rywun y tu allan i'r Cyngor i unrhyw un sydd eisiau cael sgwrs am 
hyn.  
 
Cwestiwn 15 
Yn fwy cyffredinol o ran cynyddu nifer y disgyblion sy'n dysgu Cymraeg ydych chi wedi 
ystyried:  1) Newid y broses ymgeisio i gynnwys dewis (ac felly blaenoriaeth) ar gyfer 
y rhai sy'n dymuno cael addysg cyfrwng Cymraeg? 2) Egluro os ydych yn dymuno 
cael addysg cyfrwng Cymraeg na ddylech gynnwys yr ysgolion yn eich dalgylch yn 
awtomatig fel y dewisiadau a ffefrir gennych, yn enwedig mewn ardaloedd fel hyn lle 
gwyddoch fod lleoedd yn brin? 3) Newid y system dyrannu cyllid fel bod yr holl ddysgu 
Cymraeg yn cael ei ariannu'n uniongyrchol ac yn gyfartal gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru i annog pob ysgol i wella dysgu Cymraeg? 
 
Rhan 1: mae hyn eisoes yn bodoli ar gyfer trefniadau derbyn yn y dosbarth derbyn 

gan fod gennych dri dewis, y mae pob un ohonynt yn cael eu hasesu'n gyfartal a'u 

hystyried yn unol â Pholisi Derbyn a meini prawf gordanysgrifio’r Cyngor. Gall y 

dewisiadau hyn fod yn gyfuniad o ysgolion cyfrwng Cymraeg neu ysgolion cyfrwng 

Saesneg.  Byddwch yn cael y dewis cyntaf lle bo hynny'n bosibl. 

 
Rhan 2: mae gennych o leiaf dri dewis ond gallwch hefyd hysbysu'r Awdurdod os oes 
gennych ddewisiadau pellach. Gallech gynnwys Ysgol Mynydd Bychan gan mai eich 
ysgol ddalgylch chi ydyw ond efallai y byddwch hefyd am enwi ysgolion cyfrwng 
Cymraeg cyfagos eraill. Gellir cael cymorth pellach drwy gysylltu â'r tîm Derbyn gan 
nad yw bob amser yn syml.   
 
Rhan 3: rydym yn derbyn yr holl gyllid ar gyfer addysg gan Lywodraeth Cymru ac fe'i 
dosberthir yn deg ar draws Caerdydd gyfan. Mae gan yr Awdurdod ddyletswydd 
statudol i ddarparu addysg. Fe'i cynigir drwy gyfrwng y Gymraeg a chyfrwng y 
Saesneg; fodd bynnag, nid yw'n ofynnol rhoi dewis cyntaf os yw'r meini prawf 
gordanysgrifio yn berthnasol. At hynny, os yw'r unig ysgol sydd ar gael yn newis iaith 
yr ymgeisydd ymhellach na dwy filltir i ffwrdd o'i gyfeiriad, yna mae'r Cyngor yn 
ariannu'r teithio i'r disgybl yn ôl ac ymlaen i'r ysgol. 
 
Na, ni fydd newid i'r ffordd y mae'r dyraniad cyllid yn gweithio. Y strategaeth yng 
Nghaerdydd yw trin pob dysgwr yn deg.  Gwelwyd buddsoddiad sylweddol yng 
Nghaerdydd fel y gall mwy o blant gael mynediad i addysg cyfrwng Cymraeg a bod 
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amseroedd teithio i wneud hynny'n cael eu lleihau. Ni fyddai'r Cyngor yn blaenoriaethu 
cyllid yn seiliedig ar yr awydd am addysg cyfrwng Cymraeg. Mae gan bob plentyn 
ddyraniad cyllid disgybl a dim ond am gymorth ychwanegol y gallai fod ei angen arnynt 
ar gyfer angen dysgu ychwanegol penodol y byddai unrhyw ychwanegedd. 
 
Cwestiwn 16 
Yn ieithyddol, sut ydych chi'n mynd i sicrhau nad yw'r disgyblion sydd ar y safle yn 
Allensbank o dan unrhyw anfantais o'u cymharu â'r disgyblion a fydd yn cael eu 
hamgylchynu gan yr iaith ym Mynydd Bychan? Os ydynt yn chwarae, yn cymdeithasu 
ac ati gyda disgyblion Allensbank, bydd yr ymgysylltiad hwn drwy gyfrwng y Saesneg, 
a ydych wedi ystyried yr effaith y bydd hyn yn ei chael ar ruglder y disgyblion yn y 
Gymraeg ac felly eu cynnydd academaidd yn y dyfodol? 
 
Roedd hyn wedi'i gynnwys o'r blaen. 
 
Cwestiwn 17 
Yr wythnos diwethaf, mewn cyfarfod cyhoeddus am ysgol Cathays, dywedoch chi 
(Michelle) nad yw safle dros dro ar gyfer yr ysgol uwchradd wrth ailadeiladu ar y safle 
presennol yn opsiwn oherwydd byddai'n cael "effaith andwyol ar y disgyblion". Rwy'n 
gweld y cynllun o rannu YMB ar draws dau safle dros dro am gyfnod agored hefyd yn 
debygol o gael effaith andwyol. Allwch chi roi sylwadau ar yr HAWL hon? 
RP – Yn anffodus nid yw'n ymarferol adleoli ysgol uwchradd i leoliad gwahanol ar gyfer 
cynllun Cathays. Mae'r safle presennol wedi'i gyfyngu'n sylweddol ac nid yw'n addas 
ar gyfer dysgu yn yr 21ain ganrif.  
Mae enghreifftiau blaenorol ar gyfer y math hwn o drefniant mewn ysgol gynradd wrth 
ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg ac nid wyf yn credu bod hyn yn debyg [i 
gynllun Cathays]. 
 
Nid yw'r opsiynau o ran adleoli ysgol uwchradd yn ddichonadwy. Mae safle Ysgol 
Uwchradd Cathays wedi'i gyfyngu ac nid yw'n addas ar gyfer dysgu yn yr 21ain ganrif.  
 
Nid yw'n bosibl adleoli Ysgol Uwchradd Cathays i safle sy'n gymesur â hi yn yr ardal 
hon. Mae hwn yn gynnig eithaf gwahanol na chael rhai plant i fynychu lleoliad o fewn 
pellter cerdded agos i Ysgol Mynydd Bychan. Rhaid i ni ystyried defnyddio arian 
cyhoeddus yn erbyn yr hyn y mae angen i ni ei gyflawni heb beryglu darpariaeth 
addysgol. Efallai y bydd pobl yn teimlo y gallai'r cynnig hwn beryglu'r ddarpariaeth hon. 
Mae'n bwysig bod yr ymgynghoriad yn gwrando ar safbwyntiau'r rhanddeiliaid ac yn 
mynd i'r afael â nhw. Mae'n bosibl y bydd yn rhaid i blant gael mynediad i addysg 
Gymraeg yn eu dalgylch cyfagos tra bod cynigion hirdymor pellach yn cael eu 
datblygu. Mae'r Cyngor yn chwilio am ateb sy'n gweithio i'r gymuned cyfrwng Cymraeg 
a'r gymuned ehangach. 
 
Cwestiwn 18 
Sut bydd hyn yn gweithio'n ymarferol? A fydd y plant yn Allensbank yn mynychu'r 
gwasanaeth yn ysgol MB ac ati? Yn cael gwersi Addysg Gorfforol gyda ffrindiau? Sut 
maen nhw'n gallu teimlo eu bod nhw'n rhan o deulu mynydd bach? Mae angen i'r plant 
hyn deimlo'n rhan o addysg Gymraeg - mae agweddau a chymhelliant mor bwysig i 
greu dysgwyr gydol oes sy'n mynd ymlaen i ddefnyddio'r Gymraeg yn eu bywydau bob 
dydd ac mae perygl y bydd dosbarth ar wahân yn cael llai o'r 'profiad' Cymraeg hwn. 
 



Roedd hyn wedi'i gynnwys o'r blaen. Bydd y cynnig hwn yn caniatáu twf lleoedd 
cyfrwng Cymraeg yn yr ardal leol fel rhan o bolisi ehangach Cymraeg 2050. Mae hwn 
yn ddull yr ydym wedi'i ddefnyddio o'r blaen a bydd hynny'n caniatáu amser i weld sut 
y gall hyn weithio yn y tymor hwy. Mae amrywiaeth o atebion ar y safle a threfniadau 
ysgol a allai gefnogi'r cynnig hwn. Bydd staff a chyrff llywodraethu'r ddwy ysgol yn 
gweithio’n agos ar hyn. 
 
Rydym wedi cael trefniadau dros dro o'r blaen mewn rhannau eraill o'r ddinas. Rydym 
yn ceisio cadw'r trefniadau dros dro hyn i gyfnod cyn lleied â phosibl tra gellir gweithio 
drwy ateb parhaol. Yn ddealladwy, efallai y bydd rhieni'n ei chael hi'n anodd ymgysylltu 
heb wybod lleoliad parhaol unrhyw ddarpariaeth newydd, felly rydym yn ceisio cael 
cytundeb â rhanddeiliaid cyn gynted â phosibl. Fodd bynnag, mae'n ffordd o allu 
datblygu'r Gymraeg drwy asedau sy'n bodoli eisoes.   
 
Cafwyd trefniadau pennaeth gweithredol hefyd o'r blaen a all ddarparu agwedd 
golegol. 
 
Mae'r cyngor wedi ymrwymo i ddarparu profiad Cymraeg cyfoethog i ddysgwyr ond 
mae Caerdydd yn gymdeithas amlddiwylliannol ac mae'n bwysig bod plant mewn 
addysg cyfrwng Cymraeg yn elwa o gyfoethogi amlddiwylliannol ehangach hefyd. 
Gallaf werthfawrogi'r pryder sy'n gysylltiedig â hyn ond rydym wedi gwneud hyn yn 
llwyddiannus o'r blaen ac fel hyn gallwn gefnogi dewis rhieni'n gynt nag y byddem yn 
gallu ei wneud pe baem yn aros am ateb parhaol. 
 
Cwestiwn 19 
Drwy gyfnewid ysgolion beth fyddai disgyblion Mynydd Bychan yn elwa ohono ar 
wahân i ddosbarthiadau? Mae angen atgyweirio'r adeilad, nid oes lle y tu allan i'r F.P. 
Beth yw'r fantais i'r disgyblion? 
 
Mae buddsoddiad sylweddol eisoes yn cael ei wneud yn Allensbank ynghyd ag 
ysgolion cynradd eraill yn yr ardal. Fel rhan o'r cynnig hwn, byddai mynediad i’r cyllid 
grant gan Llywodraeth Cymru hefyd. Mae pob ysgol yn yr ardal leol yn brin o fannau 
awyr agored; mae'n bwysig felly bod y cynnig yn gofyn i'r gymuned beth y gallwn ei 
wneud i ddefnyddio lle ar gyfer yr ardal gyfan. 
 
Cwestiwn 20 
Un o'r heriau mwyaf i'r Gymraeg yw'r ymdrech i hyrwyddo'r iaith fel iaith gymdeithasol. 
Nid dewis addysg ffurfiol drwy gyfrwng y Gymraeg yn unig y mae rhieni sy'n dewis 
anfon eu plant i ysgolion cyfrwng Cymraeg.   Oni fyddai'r plant ar safle Allensbank yn 
cael profiadau cymdeithasol gwahanol i'r plant sy'n mynychu safle'r Mynydd Bychan? 
 
Roedd hyn wedi'i gynnwys o'r blaen. 
 
Mae'r ddwy ysgol yn rhan o'r un gymuned ac er ei bod yn bwysig sicrhau bod iaith a 
defnydd cymdeithasol yr iaith yn cael eu hyrwyddo, mae pob plentyn yn cael profiadau 
cymdeithasol gwahanol. Mae angen cyfle ar blant i chwarae a thyfu gyda'i gilydd. 
Byddai Ysgol Mynydd Bychan yn darparu cydraddoldeb i'r holl ddisgyblion sydd o fewn 
ei gofal a byddai'n disgwyl i'r ysgol fanteisio i'r eithaf ar gyfleoedd i'w holl blant. 
 
Cwestiwn 21 
A yw safle Allensbank yn addas ar gyfer Dysgu yn yr 21ain Ganrif? 



 
Mae dysgu yn yr 21ain ganrif yn rhaglen a ariennir gan grant gan Lywodraeth Cymru 
sydd â safonau ac egwyddorion dylunio y mae'n rhaid eu cyflwyno fel rhan o'r 
buddsoddiad. Nid yw'r cynnig hwn yn gynnig ar gyfer yr 21ain ganrif, fodd bynnag, 
byddai angen buddsoddiad i wella'r cyfleusterau.  Mae llawer o ysgolion canol dinas 
sy'n perfformio'n dda sy'n bodoli ar hyn o bryd ac felly ni fyddent yn disgwyl i'r cynnig 
hwn gyfyngu ar y cyfleoedd hynny. 
  
Cafwyd cynnig gan Owain Lewis oCymdeithas yr Iaith Gymraeg i ddarparu pryderon 
neu ffyrdd, yn ôl pob tebyg, o addasu neu wella'r cynnig. Mae ei gyfeiriad e-bost yn y 
cwestiynau cyhoeddedig ond cofiwch fod hyn yn gwbl ar wahân i gynnig ac 
ymgysylltiad y Cyngor. 
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Rhaglen Ysgolion 
Cofnod o Gyfarfod Cyhoeddus Rhithwir – Cymraeg 

Ysgol Gynradd Allensbank ac Ysgol Mynydd Bychan  
08 Mawrth 2021 

 

Yn bresennol: Richard Portas (SOP), Michele Duddridge Friedl (SOP), Brett 
Andrewartha (SOP), Rachel Burgess-Willis (SOP), Shirley Karseras (SOP), Jo Phillips 
(SOP), Ian Warburton (SOP) 
 

Sylwer: Nid trawsgrifiad yw’r canlynol, ond nodyn o’r cyfarfod a wnaed ar y pryd. 
 
Croeso a Chyflwyniadau 
 
Agorodd Richard Portas (RP) y cyfarfod, croesawodd aelodau o'r cyhoedd ac 
amlinellodd fanylion y cynigion.  Dywedodd y byddai cyflwyniad ac yna sesiwn holi ac 
ateb.   
 
Mae'r cyflwyniad yn ymdrin â: 
 

 Beth sy’n cael ei gynnig? 

 Cefndir 

 Lleoedd cyfrwng Saesneg 

 Lleoedd cyfrwng Cymraeg 

 Nifer y lleoedd a lenwyd yn ddiweddar ac a gaiff eu llenwi yn y dyfodol 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Saesneg 

 Galw diweddar ac yn y dyfodol am leoedd cyfrwng Saesneg 

 Disgyblion wedi cofrestru – ysgolion cyfrwng Cymraeg 

 Galw diweddar ac yn y dyfodol am leoedd cyfrwng Cymraeg  

 Disgyblion wedi cofrestru diweddarwyd – 2020/21 

 Sut gallai'r nifer sy'n manteisio ar leoedd cyfrwng Cymraeg newid? 

 Newidiadau a gynigir o 2022 

 Ystyriaethau hirdymor   

 Safle Ysgol Mynydd Bychan  

 Safle Ysgol Gynradd Albany  

 Safle Ysgol Gynradd Allensbank  

 Ysgol Gynradd Gladstone/Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica 

 Ansawdd a Safonau  

 Effaith y cynigion  

 Goblygiadau AD 

 Ystyriaethau eraill  

 Beth sy’n digwydd nesaf? 
 
Holi ac Ateb 
 
Nodir y cwestiynau a gyflwynwyd gan y rhai a fynychodd y cyfarfodydd mewn 
llythrennau italig isod gydag ymateb y swyddog yn uniongyrchol isod. 
 
Sylwch fod y cwestiynau wedi'u copïo fel rhai ysgrifenedig / wedi'u cyfieithu'n 
uniongyrchol o log cyfarfod digwyddiad byw Teams. 
 



Cwestiwn 1 
Pam nad yw wedi'i rannu â rhieni y bydd y cynnig safle hollt yn digwydd eleni? 
 
Mae'r Cyngor yn ymgynghori ac nid oes unrhyw benderfyniadau wedi'u gwneud eto.  
 
Cwestiwn 2 
Beth fydd yn digwydd ym mis Medi 2021/22 os oes gor-alw eto am Ysgol Mynydd 
Bychan? 
 
Byddai angen i ni edrych ar nifer y lleoedd y gofynnwyd amdanynt i gyd ac ystyried 
nifer y ceisiadau sydd wedi cael eu gwneud gan bobl sy’n byw yn y dalgylch.  Byddai'n 
edrych ar y dewisiadau amgen agosaf yn y cyfrwng a ffefrir.  
 
Cwestiwn 3 
Pam nad yw’r opsiwn o’r ddwy ysgol yn cyfnewid safleoedd wedi cael ei ystyried yn yr 
ymgynghoriad hwn? Pam na all yr ysgolion gyfnewid lleoliadau? 
 
Ymgynghori ar gynnig dros dro a gofyn i'r holl randdeiliaid lunio'r sefyllfa hirdymor. 
Gallai hyn fod y ffordd ymlaen, rhowch wybod i ni beth yw eich barn yn eich ymatebion 
i'r ymgynghoriad.  
 
Cwestiwn 4 
A allwch ddweud wrthym pa atebion hirdymor sy'n cael eu hystyried? 
 
Rydym am lunio hyn gyda'r gymuned. O ystyried cymhlethdodau'r safleoedd sydd ar 
gael, rydym yn gofyn i'r gymuned leol helpu i lunio'r ffordd orau ymlaen. Bydd 
ymgynghoriad ar wahân ar gynnig hirdymor yn ddiweddarach. 
 
Cwestiwn 5 
Beth yw’r amserlen ar gyfer y cynigion?  
 
Amlinellir amserlenni yn y ddogfen gyflwyno ac ymgynghori.  
  
Cwestiwn 6 
A fyddai effaith ar Ysgol Gynradd yr Eglwys yng Nghymru y Santes Monica? 
 
Nid ydym wedi cyflwyno cynnig hirdymor eto. Gallai fod effaith. Byddem yn gofyn am 
farn/pryderon am hyn.  
 
Cwestiwn 7 
Pam mae popeth o safbwynt YMB? Beth am effaith niweidiol colli lle ar Ysgol Gynradd 
Allensbank? 
 
Mae pob ochr wedi cael ei ystyried. Rydyn ni’n gweld hyn fel rhywbeth a all fod yn 
gadarnhaol; gall dwy garfan wahanol ar safle a rennir fod yn rhywbeth cadarnhaol.  
Mae cryn dipyn o le nad yw'n cael ei ddefnyddio ar hyn o bryd; mae'r safle'n fwy na 
safle cyffredin ysgol gynradd.  Byddem yn gobeithio annog a meithrin perthynas waith 
dda rhwng y ddwy ysgol; gwella faint o Gymraeg y mae plant yn cael ei amlygu iddo. 
Targed Cymraeg 2050. O ran cynllunio ariannol ar gyfer Allensbank, byddai hyn o fudd 
o ran rhedeg safle mawr, costau cynnal a chadw adeiladau ac ati, 
 



Cwestiwn 8 
Cyllid cyfalaf – a allai'r Cyngor ystyried adeiladu safle ysgol newydd? 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi darparu £1.8 miliwn tuag at y cynnig hwn a bydd angen 
cyllid ychwanegol.  Ymgynghori ar gynnig interim a bydd angen ymgynghoriad statudol 
arall ar gynnig parhaol. 
 
Cwestiwn 9 
Beth yw'r opsiynau hirdymor ar gyfer addysg cyfrwng Cymraeg? A fyddai'r 
buddsoddiad cyfalaf o fudd i YMB yn unig? 
 
Na. Ar hyn o bryd mae Allensbank yn cael buddsoddiad fel rhan o'r Rhaglen Asedau 
Cyfalaf. 
 
Cwestiwn 10 
Pa ddadansoddiad o'r effaith a wnaed ar yr effaith ar ddisgyblion lleiafrifoedd ethnig a 
disgyblion â SIY? 
 
Cwestiwn 11 
A all y disgyblion o'r ddwy ysgol gymysgu yn ystod amser egwyl ac ati? 
 
Cwestiwn 12 
Pam mae llai o blant lleiafrifoedd ethnig yn mynychu ysgolion cyfrwng Cymraeg a beth 
allai'r effaith fod arnynt? Mae gan Allensbank niferoedd uchel o ddisgyblion SIY a 
PYADd - rydym yn defnyddio'r lle ychwanegol i ddarparu cymorth ychwanegol. 
 
Cwestiwn 13 
A fydd gan Allensbank yr holl blant du a lleiafrifoedd ethnig a YMB yr holl blant gwyn? 
 
Nid oes rheswm pam na ellir cael rhywfaint o integreiddio rhwng y ddwy ysgol.  Rydym 
yn cadw at Ddeddf Cydraddoldeb 2010.  Rydym yn gyfrifol am ddiwallu anghenion y 
rhai sydd â nodweddion gwarchodedig, meithrin cysylltiadau da a mynd i'r afael â 
rhagfarn. 
 
Pan rydym wedi cynnal ymgynghoriad ar draws y ddinas rydym wedi gweld 
camsyniadau ynghylch pa blant sy'n gymwys i gael addysg Cyfrwng Cymraeg. Rydym 
yn ceisio hyrwyddo addysg cyfrwng Cymraeg ymhellach ac archwilio'r rhesymau pam 
nad yw aelodau o deuluoedd Du a Lleiafrifoedd Ethnig am gael mynediad at 
ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg.   
 
Y gwir bellach yw bod nifer y teuluoedd o grwpiau Du a Lleiafrifoedd Ethnig sy'n 
cymryd lleoedd cyfrwng Cymraeg wedi codi. Mae angen i ni wneud rhagor o ymchwil 
ar y dewisiadau y mae teuluoedd yn eu gwneud o ran darpariaeth iaith. 
 
Deellir pryderon ynghylch colli gofod.  Bydd disgyblion ag anghenion ychwanegol yn 
dal i gael cymorth, fel y maent mewn ysgolion eraill ledled Caerdydd, waeth beth fo 
maint yr ysgol. Mae ymddiriedaeth lawn y bydd yr ysgol yn parhau i ddarparu lefel 
uchel o gymorth i bob disgybl fel y maent nawr, hyd yn oed os yw'n gweithredu o le 
ychydig yn llai.  
 
Cwestiwn 14 



Beth fydd yn digwydd os nad oes goralw yn 2021/2022? 
 
Mae'n edrych fel y bydd y ceisiadau am leoedd yn YMB yn fwy na 30.   
 
Cwestiwn 15 
Safle newydd Cathays – a allai hwn fod yn safle ar gyfer YMB estynedig newydd? 
 
Mae'r Cyngor wedi ystyried hyn, ond nid yw'r safle'n ddigon mawr ar gyfer ysgol 
gynradd 2DM.  Mae angen i ni ystyried yr ystâd ysgolion sydd gennym.  
 
Cwestiwn 16 
Trefniadau safle hollt – sut bydd y dosbarthiadau'n cael eu rhannu, a fydd angen staff 
ychwanegol? Am ba hyd y bydd angen safle hollt?  
 
Nid oes amserlen benodol wedi'i gosod gan nad ydym yn gwybod eto beth fydd yr ateb 
hirdymor. 
 
Rydym wedi cyhoeddi ychydig o opsiynau i gorff llywodraethu pob ysgol; a wedi 
darparu rhai lluniadau; mae amryw o opsiynau.  Bydd angen cynnal ystod eang o 
drafodaethau gyda'r ddwy ysgol. Rydym wedi profi'r opsiynau gyda swyddogion 
diogelwch tân, iechyd a diogelwch.  
 
Byddai Ysgol Mynydd Bychan yn dal i fod yn ysgol drochi Gymraeg lawn.  Mae gan 
rai ysgolion yng Nghaerdydd ffrwd iaith ddeuol, e.e. Creigiau; maent yn gweithio'n dda. 
Rydym wedi cael trefniadau rhannu safleoedd gydag ysgolion yn y gorffennol – dros 
dro ac yn barhaol. 
 
Nid yw rhannu safleoedd rhwng ysgolion cyfrwng Saesneg a chyfrwng Cymraeg yng 
Nghaerdydd yn beth newydd e.e. mae Ysgol Gynradd Gabalfa ac Ysgol Glan Ceubal, 
Ysgol Gynradd Bryn Celyn ac Ysgol Pen y Gores a Phentrebane yn rhannu safle 
gydag Ysgol Coed y Gof.  Mae rhannu safleoedd hefyd yn gyffredin ledled Cymru.  
 
Dim manylion eto am drefniadau ariannu refeniw gan nad ydym am achub y blaen ar 
ganlyniad yr ymgynghoriad.  Trafodir y manylion hyn gyda'r ysgolion yn ddiweddarach.  
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