Atodiad 1

DOGFEN YMGYNGHORI

Sefydlu ysgol pob oed (4-19)
a Darpariaeth Arbenigol
ar gyfer Disgyblion gydag
Anghenion Niwroddatblygiadol ac
Anghenion Dysgu Cymhleth
yn y Fenni
Ebrill 2021

TROSOLWG
Rwy’n falch i gyflwyno’r ddogfen ymgynghori hon yn nodi cynigion Band B Ysgolion yr 21ain
Ganrif y Cyngor ar gyfer addysg yn Sir Fynwy ac yn neilltuol yn ardal y Fenni.
Mae’r ddogfen ymgynghori yn ymwneud â’r cynnig i sefydlu ysgol pob oed (4-19) yn y Fenni.
Dylai ymgyngoreion nodi y caiff y ddarpariaeth ar gyfer disgyblion meithrin ei chynnwys yng
nghynigion cyffredinol y Cyngor fodd bynnag mae’r ddarpariaeth a gynigir ar gyfer
Blynyddoedd Cynnar ar gyfer lleoliad nas cynhelir e.e. bydd y Cyngor yn darparu adeilad
ond caiff y lleoliad ei gyflenwi gan ddarparydd preifat ac felly nid yw’n destun proses
statudol.
Mae’r Cyngor yn ymroddedig i ddatblygu a sefydlu dulliau blaengar i sicrhau gwell
deilliannau drwy gynyddu parhad mewn dysgu disgyblion drwy bontio llyfn rhwng cyfnodau a
strategaeth gydlynol at ddysgu, gofal bugeiliol a chymorth. Dyma’ch cyfle i roi sylwadau ar
gynigion y Cyngor o fewn Rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif i sicrhau fod y sgiliau a’r
cymwysterau ar gael y mae pobl ifanc y Fenni eu hangen i lwyddo.
I symud ymlaen gyda’n cynigion, mae’n rhaid i’r Cyngor gynnal proses ymgynghori ar gyfer
ad-drefnu ysgolion. Mae’r ddogfen ymgynghori ffurfiol yn rhoi cyfle i bob rhanddeiliad i
gyfrannu at y cynnig i ad-drefnu ysgolion yn ardal y Fenni. Mae’n gyfle i chi ofyn cwestiynau
a rhoi sylwadau a gaiff eu hystyried pan fydd y Cabinet yn penderfynu sut i symud ymlaen.
Bydd y Cyngor yn ymgynghori gydag ystod eang o unigolion a grwpiau am y cynnig a
dangosir rhestr o’r Ymgyngoreion yn atodiad 1.
Cynhelir nifer o ddigwyddiadau ymgynghori, a gaiff eu rhestru o fewn atodiadau’r ddogfen,
lle caiff y cynnig ei esbonio. Trefnwyd y digwyddiadau ymgynghori hyn fel y gallwch ofyn
cwestiynau a gwneud sylwadau ar gaiff eu cofnodi a’u hystyried yn y broses benderfynu.
Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg o 26 Ebrill 2021 ac yn dod i ben ar 6 Mehefin 2021.
Gallwch hefyd roi eich sylwadau drwy lenwi’r ffurflen ymgynghori
anfon e-bost at strategicreview@monmouthshire.gov.uk

ar-lein neu drwy

Gobeithiaf y byddwch yn manteisio’n llawn ar yr wybodaeth a gynhwysir yn y ddogfen a’r
sesiynau ‘galw heibio’ a drefnwyd fel bod gennych fynediad i’r holl wybodaeth a chynlluniau,
yn ogystal â chyfle i ofyn cwestiynau a chymryd rhan mewn trafodaeth am y cynigion a nodir
yn y ddogfen.
Edrychaf ymlaen at eich gweld yn y sesiynau.
Dymuniadau gorau

Will McLean
Prif Swyddog
Plant a Phobl Ifanc
Cyngor Sir Fynwy
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1. Cyflwyniad
Mae’n ddyletswydd statudol ar Gyngor Sir Fynwy (y Cyngor) i sicrhau bod nifer
ddigonol o leoedd addas ar gael ar gyfer plant o fewn ei Sir, ac wrth wneud hynny
sicrhau y caiff adnoddau a chyfleusterau eu defnyddio’n effeithiol i gyflenwi’r
cyfleoedd addysgol y mae ein plant yn eu haeddu.
Mae’r ddogfen hon yn cynrychioli cyfrifoldebau’r Cyngor fel rhan o’i God Trefniadaeth
Ysgolion 2018 (dogfen a gynhyrchwyd yn sgil Deddf Safonau a Threfniadaeth
Ysgolion (Cymru) 2013)1 i ymgynghori gyda rhanddeiliaid perthnasol wrth roi
ystyriaeth i unrhyw gynigion sylweddol ar gyfer ad-drefnu ysgolion.
Diben y ddogfen hon yw rhoi gwybodaeth ar gynnig y Cyngor i sefydlu ysgol pob oed
gyda darpariaeth arbenigol ar gyfer plant gydag Anghenion Niwroddatblygiadol a
Dysgu Cymhleth (y cyfeirir ato o hyn ymlaen fel y ddarpariaeth arbenigol).
Mae ysgol pob oed yn cyfuno o leiaf gyfnodau Cynradd ac Uwchradd addysg ac
weithiau hefyd y Cyfnodau Meithrin a Hŷn o fewn un sefydliad, ac yn darparu addysg
barhaus i’w disgyblion drwy gyfnodau. Mae’r ysgol yn aml ar un safle gydag un corff
llywodraethu. Mae tystiolaeth yn dangos fod gan ysgolion pob oed effeithiau buddiol
ar wahanol agweddau o redeg yr ysgol o ddydd i ddydd, datblygiad proffesiynol staff
ac ar brofiad a deilliannau addysgol eu disgyblion. Mae mwy o wybodaeth ar
ysgolion pob oed ar gael o fewn y ddogfen hon.
Yn ei gyfarfod ym mis Hydref 2017, cytunodd y Cabinet i gyflwyno ei gynigion Band
B i Lywodraeth Cymru fel rhan o’r Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif. Mae rhan
sylweddol o’r cynnig yn ymwneud â sefydlu ysgol pob oed ar safle Ysgol Brenin
Harri VIII. Mae gwaith datblygu pellach wedi dynodi’r angen i adleoli’r ddarpariaeth
Dechrau’n Deg a sefydlu Canolfan Adnoddau Anghenion Arbennig fel rhan o’r ysgol
newydd.
Bydd yr Ysgol a gynigir yn cynnwys cyfleusterau ar gyfer 1200 disgybl (11-16 oed),
200 o ddisgyblion 6ed dosbarth, 420 o ddisgyblion cynradd, 30 o ddisgyblion Meithrin
cyfwerth ag amser llawn a 30 lle Dechrau’n Deg. Bydd safle’r ysgol yn cynnwys
darpariaeth ar gyfer 71 disgybl (16 cynradd a 55 uwchradd) gydag anghenion
niwroddatblygiadol a dysgu cymhleth o fewn yr ysgol. Am y rhesymau a amlinellir yn
y Trosolwg uchod, ni chaiff darpariaeth Blynyddoedd Cynnar ei chynnwys fel rhan o’r
broses Ymgynghoriad Statudol yma.
Caiff yr ysgol a gynigir ei sefydlu mewn adeilad newydd a gaiff ei chyllido mewn
cydweithrediad gyda Llywodraeth Cymru fel rhan o Raglen Ysgolion a Cholegau y
21ain Ganrif.
Bydd yr ysgol newydd a gynigir yn gyfleuster addysgol a chymunedol modern, a
gynlluniwyd mewn ffordd y gellid ei addasu i ddulliau dysgu ac addysgu newydd yn
ogystal â chynyddu’r posibiliadau ar gyfer defnydd cymunedol. Bydd yn cynnwys:
1
https://gov.wales/sites/default/files/publications/2018-10/school-organisation-code-secondedition.pdf
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Amgylcheddau dysgu a thechnolegau sy’n ystwyth ac yn ymateb i ddulliau
pedagogaidd gwahaniaethol, arddulliau dysgu a ffefrir a gofynion unigol.
Cyfleusterau a all addasu’n rhwydd i ddarparu ar gyfer ystod o lwybrau
cwricwlwm, cefnogi cynlluniau dysgu personol, perthnasol i fywydau plant a
phobl ifanc, yn neilltuol y rhai sydd mewn risg o ymddieithrio.
Cymorth wedi ei deilwra ar gyfer pob dysgwr gydag Anghenion Dysgu
Ychwanegol.
Cyfleoedd addysg oedolion fel darpariaeth ar wahân neu wrth ochr myfyrwyr
Ôl 16.
Amgylcheddau dysgu sy’n hwyluso gwahanol fodelau o drefniadaeth ysgol a
chwricwlwm yn cynnwys rhai lle mae dysgwyr yn symud ymlaen yn ôl y cam y
maent arno ac nid oedran.
Darpariaeth ar y cyd ar draws y stad ysgolion drwy rannu cyfleusterau
arbenigol newydd ac opsiynau dysgu cyfunol.
Amgylchedd sy’n hwyluso gweithio partneriaeth gyda’r gymuned leol i hybu
darpariaeth cwricwlwm, dysgu cysylltiedig â gwaith a menter..
Ysgol lle mae timau aml-asiantaeth yn cydweithio’n effeithiol ac effeithlon i
ddynodi a thrin rhwystrau i ymgysylltu, cymorth a chyflawniad.
Darpariaeth mynediad i ddysgu unrhyw le, unrhyw amser drwy ddarpariaeth
diwrnod estynedig a TGCh fel y gall myfyrwyr loywi, dal lan ac ymestyn eu
dysgu ar gyflymder ac amser sy’n iawn iddynt hwy.
Creu cymunedau dysgu o fewn ysgol yn galluogi adnabod myfyrwyr yn dda.
Adeilad ysgol sy’n rhwydd i staff addysgu a chymorth ei reoli, sydd ag
amgylchedd addysgu a gweithio braf gyda golau naturiol da gyda ffynonellau
ynni isel ac ynni adnewddadwy.
Adeilad y gellir ei ddefnyddio gyda’r nos ac ar benwythnosau, gan ddarparu
gwasanaethau sy’n ategu gofynion y Ganolfan Hamdden gyfagos.

Mae’r Cyngor wrthi’n cynnal astudiaeth ddichonoldeb ac yn creu cynlluniau ysgol
sy’n hyrwyddo ei weledigaeth ar gyfer ysgolion 21ain Ganrif. Bydd athroniaeth dylunio
y Cyngor yn galluogi’r ysgol i gyflawni’r nodau dilynol:











Cyflenwi amgylchedd dysgu ac addysgu lle caiff disgyblion eu hysbrydoli i
gyflawni a chynyddu eu huchelgais i’r eithaf
Deilliannau ardderchog ar gyfer disgyblion
Lefelau presenoldeb rhagorol drwyddi draw ar gyfer disgyblion
Trefniadau pontio rhagorol o gynradd i uwchradd i addysg bellach a gweithle
Darparu darpariaeth TGCh deallus, ystwyth ac ymatebol
Adeilad cynaliadwy sy’n cyrraedd safnau ysgolion 21ain Ganrif
Cefnogaeth effeithlon i gyflenwi’r Cwricwlwm i Gymru
Darparu amgylchedd addysgu a dysgu integredig i bawb sy’n cefnogi holl
anghenion y disgyblion, lle caiff darpariaeth ADY ei drochi’n llawn i
amgylchedd yr ysgol gyfan.
Darparu cynnig galwedigaethol ansawdd uchel ac wedi’i dargedu sy’n diwallu
anghenion lleol yn ogystal ag anghenion strategol ledled y Sir.
Darparu seilwaith mwy effeithlon, cadarn a diogel i gyflenwi addysgu a dysgu
rhagorol, cynhwysiant, llesiant a thegwch
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Darparu Rhaglen Rheoli Newid gadarn ar gyfer staff fel rhan o’u Datblygiad
Proffesiynol Parhaus
Datblygu strwythur adnoddau dynol effeithiol a all ateb heriau amgylchedd
dysgu ac addysgu 21ain Ganrif.
Creu cymuned ddysgu broffesiynol yn seiliedig ar dull pedagogaidd cyffredin.
Darparu amgylchedd sy’n annog gweithio agosach o fewn clwstwr yr ysgolion,
rhannu adnoddau, cyfleoedd addysgu a dysgu staff, amgylchedd lle gall
athrawon cynradd ac uwchradd gydweithio i sicrhau y caiff llwybr dysgu
disgyblion ei gynllunio’n llyfn.

Mae’r ddogfen hon yn galluogi rhai â diddordeb i ddeall manylion cynigion y Cyngor
ac yn rhoi cyfle i gyfrannu drwy ofyn cwestiynau, cyflwyno sylwadau a barn neu
awgrymu cynigion eraill y teimlant ddylai gael eu hystyried.

2. Trefniadau Ymgynghori
Mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu Ysgol pob oed, gyda darpariaeth arbenigol, yng
ngogledd y Sir ar safle Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII. I gyflawni hyn bydd y Cyngor
yn cau Ysgol Gynradd Deri View ac Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII, y ddwy ohonynt
wedi eu lleoli’n agos iawn at ei gilydd. Mae’r cynnig yn cynnwys adleoli Dechrau’n
Deg a datblygu darpariaeth i ddarparu ar gyfer 71 oed disgybl 4-19 oed gydag
anghenion niwroddatblygiadol a dysgu cymhleth. 2
Bydd y datblygiad a gynigir yn darparu adeiladau ar gyfer meithrinfa gyda lle i 30 o
ddisgyblion cyfwerth ag amser llawn a gofal plant cofleidiol. Bydd y cyfleuster
meithrin yn rhan o leoliad nas cynhelir ac nid oes felly unrhyw ofyniad i’w gynnwys
fel rhan o’r ymgynghoriad statudol.
Y cynnig yw i’r ysgol newydd agor o 1 Medi 2023 a fyddai’n golygu y byddai Ysgolion
Deri View a Brenin Harri VIII yn cau ar 31 Awst 2023. Bydd yr adeiladau newydd ar
gyfer yr ysgol a gynigir yn cael eu cwblhau ym mis Mai 2024 a bydd yr holl
ddisgyblion yn adleoli yn barod ar gyfer mis Medi 2024.
Mae’r Cyngor yn awr yn cynnal proses ymgynghoriad statudol gyda phawb sydd â
diddordeb i sicrhau fod unrhyw benderfyniad a wneir gan y Cyngor yn un gwybodus.
Mae eich sylwadau ar y newidiadau a gynigir yn bwysig iawn i ni, a hoffem i chi
ymgysylltu â ni drwy’r ymgynghoriad hwn. Felly, bydd y Cyngor yn sicrhau fod
cyfleoedd priodol i chi ddweud eich barn, yn arbennig os yw’r cynigion yn effeithio
naill ai arnoch chi’n bersonol neu ar eich plant.
Yr amserlenni ar gyfer agweddau ymgynghori ffurfiol y cynigion statudol hyn yw:
Dechrau’r cyfnod
ymgynghori statudol
26 Ebrill 2021

Diwedd y cyfnod
ymgynghori statudol
8 Mehefin 2021

Cyfnod ymgynghori
6 wythnos

2
Diffinnir anghenion niwroddatblygiadaol a dysgu cymhleth fel anableddau yng ngweithrediad
yr ymenydd sy’n effeithio ar ymddygiad, cof neu allu plentyn i ddysgu e.e. Dyslecsia, ADHD,
diffygion dysgu ac awtistiaeth.
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2.1 Proses ymgynghori ffurfiol
Mae’r broses ymgynghori ffurfiol yn gyfle i bobl ddysgu am y cynnig, gofyn
cwestiynau a rhoi sylwadau a gaiff eu cofnodi a’u hystyried pan fydd y Cyngor yn
penderfynu p’un ai yw cynigion i gael eu gweithredu ai peidio.
Mae’r Cyngor yn anelu i gysylltu gydag ystod eang o randdeiliaid ar y cynigion a
amlinellir yn y ddogfen ymgynghori hon. Mae rhestr lawn o’r ymgyngoreion ar gael
dan Atodiad 1.
Fel rhan o’r broses ymgynghori, mae’r Cyngor yn bwriadu cynnal sesiynau
ymgynghori gyda disgyblion, staff, llywodraethwyr, rhieni o’r ddwy ysgol ac aelodau
o’r gymuned i sicrhau cyswllt gyda phawb sydd â diddordeb a all ddymuno dysgu
mwy am y cynnig. Bydd Swyddogion y Cyngor yn bresennol i esbonio’r cynigion yn
fanwl ac ateb unrhyw gwestiynau a sicrhau y caiff yr holl sylwadau/barn eu cofnodi.
Yn ychwanegol at yr uchod, gellir cyflwyno unrhyw farn, sylwadau neu gwestiynau ar
y cynigion i’r Cyngor drwy:



Lenwi’r holiadur ymgynghori ar-lein sydd ar gael drwy
www.monmouthshire.gov.uk/statutoryconsultation
Anfon e-bost at strategicreview@monmouthshire.gov.uk.

Bydd cwblhau’r holiadur yn ein galluogi i gynnal dadansoddiad manwl o’r adborth
a gawn gan ymgyngoreion.
Pwysig: Ni fydd yr ymgynghoriad yn gwneud unrhyw dybiaethau, felly p’un ai ydych
o blaid neu yn erbyn y newidiadau a gynigir, gofynnir i chi fanteisio ar y cyfle hwn i
ddweud eich barn.
Os oes gennych unrhyw gwestiynau ar y cynigion cysylltwch â’r Uned Mynediad ar
01633 644508 neu drwy anfon e-bost at strategicreview@monmouthshire.gov.uk os
gwelwch yn dda.
Mae’n bwysig nodi na chaiff unrhyw sylwadau anffafriol a wneir yn ystod cyfnod yr
ymgynghoriad eu trin fel gwrthwynebiadau i’r cynigion ond y cânt eu derbyn fel
sylwadau anffafriol. Dim ond ar ôl i’r cyfnod ymgynghori ddod i ben ac os yw’r
Cyngor yn penderfynu symud ymlaen gyda’r cynigion drwy gyhoeddi hysbysiadau
statudol y gellir derbyn gwrthwynebiadau i’r Cynigion.
Os dymunwch wrthwynebu bydd angen i chi wneud hynny mewn ysgrifen pe byddai’r
Cyngor yn dechrau ar gyfnod gwrthwynebiad statudol. Os yw ymgyngoreion yn
gwneud cais yn ystod y cyfnod gwrthwynebu, gan gofyn i ymateb a gyflwynwyd ar y
cam ymgynghori gael ei drin fel gwrthwynebiad, caiff hyn ei dderbyn.
2.2 Ymgynghoriad gyda Dysgwyr
Mae barn dysgwyr yn bwysig tu hwnt i’r Cyngor ac felly bydd plant a phobl ifanc yn
cael cyfleoedd i gyfrannu at y broses ymgynghori hon. Mae’r Cyngor wedi paratoi
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fersiwn gryno o’r ddogfen ymgynghori a fydd ar gael i bob plentyn a pherson ifanc y
mae’r cynnig hwn yn effeithio arnynt.
Bydd y Cyngor hefyd yn cynnal sesiynau gyda’r plant a’r bobl ifanc ar y gofrestr yn
Ysgol Gynradd Deri View ac Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII lle teimlir fod hyn yn
briodol ac ymarferol. Caiff ymgynghoriad gyda phlant a phobl ifanc ei gefnogi gan
weithwyr proffesiynol allweddol a chaiff eu barn eu casglu a’u hystyried mewn
unrhyw adroddiadau a all benderfynu ar ein ffordd ymlaen.
2.3 Diwedd y broses Ymgynghori Ffurfiol
Bydd y cyfle i ymateb i’r cynigion a amlinellir o fewn y ddogfen ymgynghori hon yn
dod i ben am ganol-nos ar 6 Mehefin 2021. Bydd Cabinet y Cyngor wedyn yn cael
Adroddiad yr Ymgynghoriad yn dadansoddi’r sylwadau a rannwyd gan ymgyngoreion
yn ystod y broses ymgynghori ffurfiol a phenderfynu p’un ai ydynt yn dymuno symud
ymlaen gyda’r cynnig ai peidio. Caiff copi o adroddiad yr ymgynghoriad ei gyhoeddi o
leiaf 2 wythnos cyn y cyhoeddir unrhyw hysbysiadau statudol.
Cyhoeddir hysbysiad statudol os yw Cabinet y Cyngor yn penderfynu symud ymlaen
â’r cynnig. Bydd y Cyngor yn caniatáu cyfnod hysbysiad statudol yn parhau am 28
diwrnod o ddyddiad ei gyhoeddi i alluogi ymgyngoreion i fynegi eu barn yn cefnogi
neu’n gwrthwynebu’r cynigion.
Bydd Cabinet y Cyngor wedyn yn ystyried yr ymatebion a dderbyniwyd yn ystod y
cyfnod hysbysiad statudol ar ffurf adroddiad gwrthwynebu a bydd wedyn yn gwneud
y penderfyniad terfynol am p’un ai i symud ymlaen gyda’r cynnig ai peidio.
Yr amserlen a gynigir ar gyfer gwneud penderfyniad yn dilyn y broses ymgynghori
ffurfiol yw:
Cam y broses
Y Cabinet yn ystyried canlyniadau’r ymgynghoriad a
phenderfynu p’un ai i symud ymlaen gyda’r cynigion
Y Cyngor yn cyhoeddi hysbysiad statudol ac yn
dechrau ar y cyfnod gwrthwynebu
Y Cabinet yn ystyried yr adroddiad gwrthwynebu a
phenderfynu p’un ai i weithredu’r cynigion ai peidio

Dyddiad allweddol
7 Gorffennaf 2021
2 Medi 2021
3 Tachwedd 2021

2.4 Gweithredu’r Cynigion
Pe byddai canlyniad y broses statudol y broses statudol a amlinellir yn y ddogfen
hon yn dod i’r casgliad y dylai’r cynigion symud ymlaen fel y’u cyflwynwyd, bydd yr
ysgol pob oed yn agor ar 1 Medi 2023 a bydd Ysgol Gynradd Deri View ac Ysgol
Gyfun Brenin Harri VIII yn cau yn weithredol o 1 Awst 2023. Bydd y disgyblion hyn
yn symud i’r adeiladau newydd rhwng mis Mai a mis Medi 2024.
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2.5 Amserlen y broses ymgynghori
Cam Ymgynghori
Cabinet yn cytuno i ddechrau’r
ymgynghoriad ffurfiol
Proses ymgynghori ffurfiol
Cyfarfod Cabinet i dderbyn adroddiad
yr ymgynghoriad
Y Cabinet yn ystyried argymhellion ar
y ffordd ymlaen a gynigir a chytuno i
gyhoeddi hysbysiadau statudol
Cyhoeddi Hysbysiadau Statudol
Penderfyniad terfynol gan y Cabinet
Gweithredu cynigion

Dyddiad
14 Ebrill 2021
26 Ebrill 2021 – 8 Mehefin 2021
7 Gorffennaf 2021
7 Gorffennaf 2021
2 Medi 2021 – 30 Medi 2021
3 Tachwedd 2021
1 Medi 2023

3. Y Ffordd Ymlaen a’r Rhesymau Pam
Mae gan Llywodraeth Cymru raglen buddsoddiad hirdymor fydd yn creu cenhedlaeth
o Ysgolion yr 21ain Ganrif. Drwy’r rhaglen Ysgolion a Cholegau yr 21ain Ganrif, bydd
Llywodraeth Cymru mewn cysylltiad â llywodraeth leol yn sicrhau:




Amgylcheddau dysgu ar gyfer plant a phobl ifanc 3 i 19 oed yng Nghymru
fydd yn galluogi gweithrediad llwyddiannus ar strategaethau ar gyfer gwella
ysgolion a gwell deilliannau addysgol;
System addysg gynaliadwy drwy ddefnydd gwell o adnoddau i wella
effeithiolrwydd ac effeithlonrwydd cost y stad addysg, sy’n gwella darpariaeth
gwasanaethau cyhoeddus lleol; a
Safon Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gyfer pob ysgol yng Nghymru sy’n gostwng
costau cylchol, defnydd ynni ac allyriadau carbon.

Mae mwy o wybodaeth ar Ysgolion yr 21ain Ganrif ar gael yn
https://gov.wales/21st-century-schools-programme
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4. Cefndir
Mae’r Cyngor yn ymroddedig i wella cyflawniad a chyrhaeddiad addysgol pob plentyn
a pherson ifanc yn y sir drwy ddarparu system addysg gynhwysol sy’n rhoi’r lle
canolog i’r dysgwr.3
Drwy ein gwaith gydag ysgolion, rhieni a phartneriaid allweddol, anelwn:
 Sicrhau mynediad cyfartal i addysg ar gyfer pob plentyn a pherson ifanc
 Cyflenwi cwricwlwm ansawdd uchel a chynhwysol i bob dysgwr
 Addysgu ein plant a’n pobl ifanc yn eu cymunedau lleol lle bynnag y bo modd
 Cefnogi plant a phobl ifanc a’u teuluoedd i’w galluogi i fyw bywyd hapus a
bodlon
 Rhoi cyfleoedd ystyrlon i ddysgwyr gael mynediad i gymorth pan maent ei
angen a dychwelyd i’w hysgol gymuned cyn gynted ag y gallant
 Diwallu anghenion plant a phobl ifanc yn awr a medru addasu i ddiwallu
newidiadau mewn anghenion yn y dyfodol.
Mae’r nodau uchod yn cysylltu’n uniongyrchol â gwerthoedd craidd ein
Cyfarwyddiaeth, sy’n anelu i sicrhau y bydd ein holl blant a phobl ifanc:





yn barod ar gyfer ysgol – drwy gymryd rhan yn ein rhaglenni Blynyddoedd
Cynnar a Dechrau’n Deg
yn yr ysgol – gyda chefnogaeth ein timau mynediad a Lles Addysg.
yn ymddwyn yn dda – drwy gefnogaeth gan ein timau Ymddygiad a
Chynhwysiant
yn cael eu haddysgu yn dda – gan yr athrawon a’r cymhorthwyr addysgu yn
ein hysgolion.

Rydym wedi gwneud cynnydd dros y pum mlynedd ddiwethaf tuag at gyflawni’r
ymrwymiad ar gyfer mwyafrif ein plant a phobl ifanc.
Mae addysg yn parhau’n flaenoriaeth uchel i’r Cyngor ac mae’n ymroddedig i gyflenwi
gwell perfformiad mewn darpariaeth addysgol yn unol â gofynion polisi ac amcanion
Llywodraeth Cymru.
Mae’r Cyngor yn ymdrechu i sicrhau’r dechrau gorau posibl mewn bywyd i blant a
phobl ifanc gan fuddsoddi yn nysgu a datblygiad ein holl blant, gan sicrhau fod
ganddynt yr amgylcheddau, y sgiliau a’r gefnogaeth i ffynnu, a pharatoi ar gyfer
gwaith y dyfodol ac i ddiwallu gofynion amgylchedd byd sy’n newid yn gyflym.
Yn ychwanegol at yr uchod, nod ein Rhaglen Band B Ysgolion a Cholegau yr 21ain
Ganrif yw:
•

Trin cyflwr a digonolrwydd ein hadeiladau ysgol, gan sicrhau fod yr ysgolion o
faint a dyluniad addas i ddiwallu gofynion dysgu yr 21ain Ganrif
 Trin heriau ehangach amddifadedd, yn gysylltiedig gyda deilliannau addysgol a
mynegeion ehangach amddifadedd a gesglir o Fynegai Amddifadedd Lluosog
ar gyfer Cymru.

3

Cynllun Corfforaethol Cyngor Sir Fynwy 2017 - 2022

8

 Trin problem lleoedd gwag i sicrhau fod gennym ddigon o leoedd ysgol yn y lle
cywir ar gyfer y galw cyfredol a galw’r dyfodol
 Mae cysylltiad uniongyrchol rhwng lleoli lleoedd gwag â sicrhau fod yr
awdurdod yn diogelu at y dyfodol unrhyw fuddsoddiad a wnaiff yn y staff
addysgol
Mae’r Cyngor yn ymroddedig i ddarparu cyfleoedd dysgu gydol oes mewn
amgylchedd sy’n addas ar gyfer dysgu 21ain Ganrif, gan sicrhau fod gan blant a phobl
ifanc fynediad i amgylchedd dysgu modern a darpariaeth dysgu ansawdd uchel er
mwyn cefnogi dysgwyr i gyflawni eu potensial llawn.
Fel rhan o’i strategaeth gyffredinol ar gyfer y Rhaglen Ysgolion 21ain Ganrif, bydd y
Cyngor yn croesawu newid ar draws yr awdurdod mewn dysgu ac addysgu.
Canlyniad i’r newid hwn fydd yr ymagwedd drawsnewidiol at ad-drefnu ac ailddatblygu’r stad ysgolion.
Bydd pob ysgol yn gweithredu’r Cwricwlwm i Gymru o fis Medi 2022. Mae hyn yn
golygu y bydd angen i’r ysgol ad-drefnu’r cwricwlwm i’r chwe Maes Dysgu a Phrofiad
dilynol, a seiliwyd ar dair sgil traws-gwriciwlaidd llythrennedd, rhifedd a chymhwysedd
digidol.
 Y Celfyddydau Mynegiannol
 Iechyd a Llesiant
 Dyniaethau
 Ieithoedd, Llythrennedd a Chyfathrebu
 Mathemateg a Rhifedd
 Gwyddoniaeth a Thechnoleg
I gefnogi dysgu, dylai’r cwricwlwm newydd gael ei drefnu yn gontinwwm o ddysgu o
pryd mae plentyn yn dod i mewn i addysg hyd at ddiwedd ysgol statudol a dylid
cyfeirio addysgu a dysgu tuag at gyflawni pedwar diben dilynol y cwricwlwm:
 Dysgwyr uchelgeisiol, galluog, sy’n barod i ddysgu ar hyd eu bywydau
 Cyfranwyr mentrus a chreadigol, yn barod i chwarae rhan lawn mewn bywyd a
gwaith
 Dinasyddion moesegol a gwybodus o Gymru a’r byd
 Unigolion iach a hyderus, yn barod i fyw bywydau bodlon fel aelodau
gwerthfawr o gymdeithas
Mae llawer o’n hysgolion wrthi’n cyflenwi elfennau’r cwricwlwm newydd ar hyn o bryd
cyn ei ymestyn yn yn llawn yn 2022. Fodd bynnag, oherwydd yr angen am fwy o
hyblygrwydd a chapasiti, bydd yn rhwyddach rheoli newidiadau i beth a sut mae
disgyblion yn ddysgu mewn amgylchedd pob oed nag mewn ysgol un cyfnod neu
grŵp o ysgolion.
Mewn blynyddoedd diweddar, gwnaed cynnydd i drawsnewid addysg yn Sir Fynwy.
Gwnaed cynnydd da ym meysydd:
 Gwella mynediad a lleoedd ysgol
 Gostwng nifer lleoedd gwag
 Dysgu Ôl 16
 Gwella presenoldeb mewn ysgolion
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Cynlluniau i wella ansawdd dysgu ac addysgu i gefnogi cynnydd disgyblion
Adolygu Anghenion Dysgu Ychwanegol a’u diwallu ar y pwynt angen a
lleoliad

Byddai gweithredu’r cynnig hwn yn galluogi’r Cyngor i wella ei stad ysgolion o fewn y
Fenni a gwella darpariaeth addysg o ran cwricwlwm staffio a threfniadaeth gan
gyflawni ei amcanion ar gyfer addysg bellach o fewn Sir Fynwy.
Wrth ystyried ei opsiynau a datblygu’r cynigion hyn orddod y Cyngor ystyriaeth
ddyladwy i ofynion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015, Confensiwn y
Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ac argymhellion adroddiad ‘Dyfodol
Llwyddiannus’ Donaldson.

5. Y ddarpariaeth bresennol
Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII
Mae Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII yn ysgol uwchradd gyd-addysgol 11-18 cyfrwng
Saesneg yn y Fenni yng ngogledd Sir Fynwy.
Ar hyn o bryd mae gan yr ysgol gapasiti o 1290 lle ynghyd â chweched dosbarth 220
lle. Ym mis Medi roedd y nifer derbyn yn 219 a’r nifer ar y gofrestr yn 1041.
Mae adeiladau Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII mewn cyflwr gwael ac mewn arolwg cyflwr
a gynhaliwyd yn 2020 cafodd adeiladau’r ysgol eu rhoi yng nghategori cyflwr D ac
amcangyfrifwyd fod yr ôl-groniad o waith cynnal a chadw yn £2.5m.
Ysgol Gynradd Deri View
Mae Ysgol Gynradd Deri View yn ysgol gynradd cyfrwng Saesneg yng ngogledd y Sir
a 0.5 milltir o Ysgol Brenin Harri VIII.
Ar hyn o bryd mae gan yr ysgol gapasiti o 330 lle ynghyd â meithrinfa, nifer derbyn o
47 a’r nifer ar y gofrestr ym mis Medi 2020 oedd 276.
Mae Ysgol Deri View yn adeilad cymharol fodern ac mewn arolwg cyflwr a gynhaliwyd
yn 2020 cafodd adeilad yr ysgol ei roi yng nghategori cyflwr C+ ac amcangyfrifwyd fod
yr ôl-groniad o waith cynnal a chadw tua £110k.
Mae nifer presennol y disgyblion (fcyfrifiad Medi 2020) yn y ddwy ysgol fel sy’n dilyn:
D
1
2
3
4
5
6
Cyfanswm
Ysgol
36
Gynradd
Deri View
heb
gynnwys
meithrinfa

38

38

38

41

10

42

43

276

Ysgol
Gyfun
Brenin
Harri
VIII

7

8

9

10

11

12

13

Cyfanswm

194

176

165

177

171

75

83

1041

Er fod nifer y disgyblion yn Ysgol Gynradd Deri View yn gymharol sefydlog, rhagwelir
y bydd cynnydd yn nifer y tai newydd a gaiff eu codi yn ardal y Fenni yn y dyfodol
rhagweladwy.
Mae’r niferoedd yn Ysgol Brenin Harri VIII wedi tyfu yn ystod yr ychydig flynyddoedd
diwethaf ac mae amcanestyniadau’n dangos y bydd hyn yn parhau yn y blynyddoedd
nesaf.
Maes o law bydd y Cyngor yn ailddechrau ei ymgynghoriad ar Gynllun Datblygu Lleol
newydd a rhagwelir y bydd twf tai sylweddol yn ardal y Fenni dros y cyfnod nesaf.

6. Y Cynnig
Mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu ysgol pob oed ar safle ysgol Brenin Harri VIII yn
weithredol o 1 Medi 2023.
Er mwyn hwyluso sefydlu’r ysgol pob oed yn y Fenni, bydd y Cyngor yn rhoi’r gorau i
gynnal Ysgol Gynradd Deri View ac Ygol Gyfun Brenin Harri VIII yn weithredol o 1 Medi
2023.
Caiff yr ysgol newydd a gynigir ei chyllido ar y cyd gan Lywodraeth Cymru a Chyngor
Sir Fynwy drwy Raglen Adeiladu Ygolion a Cholegau Ysgolion yr 21ain Ganrif.
6.1 Cefndir y cynnig
Cafodd y prosiect hwn ei ddynodi ym mis Gorffennaf 2017 o fewn Cynllun Amlinellol
Strategol Ysgolion 21ain Ganrif y Cyngor. Mae’r Cynllun Amlinellol Strategol yn gosod
gweledigaeth strategol rhaglen Band B y Cyngor o fewn cyd-destun y blaenoriaethau,
nodau ehangach a nodau llesiant y Cyngor. Mae’r prosiect yn gydnaws gydag
amcanion rhaglen Band B a’r gyrwyr allweddol a nodir o fewn Cynllun Corfforaethol y
Cyngor.
Dynododd yr achos dros newid gyflwr gwael adeilad presennol Brenin Harri VIII a’r
angen i fuddsoddi i ddarparu cyfleuster addysgu a dysgu hirdymor, modern.
Ers cynhyrchu’r Cynllun Amlinellol Strategol, mae’r Cyngor wedi dynodi gofyniad i
sefydlu darpariaeth ar gyfer plant gydag anghenion niwroddatblygiadol a dysgu
cymhleth o fewn yr ysgol newydd a gynigir. Mae ychydig o ddarpariaeth o fewn ysgol
brif ffrwd Ysgol Brenin Harri VIII fodd bynnag dengys ein tystiolaeth fod galw cynyddol
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o fewn y dalgylch ar gyfer digyblion gydag angheion niwroddatblygiadol a dysgu
cymhleth.
Ar hyn o bryd mae gan Ysgol Gynradd Deri View Ganolan Adnoddau Anghenion
Arbennig dynodedig ar gyfer disgyblion 4-11 oed.
Fel rhan o’r gwerthusiad opsiynau a gynhaliwyd i ddatblygu’r Cynllun Opsiynau
Strategol, roedd nifer o ystyriaethau allweddol a lywiodd benderfyniad y Cyngor wrth
ddewis sefydlu ysgol ‘pob oed’ yn y Fenni, sef
 Sicrhau newid mewn amddifadedd economaidd-gymdeithasol
 Gwella’r ddarpariaeth ar gyfer dysgwyr agored i niwed
 Llithro tybiedig mewn cynnydd disgyblion fel canlyniad i bontio rhwng
Blynyddoedd 6 a 7
 Nid yw addasrwydd yr adeiladau presennol yn cynorthwyo’r ysgol i ddiwallu
anghenion y cwricwlwm presennol, ac ni fedrir ei addasu i ddiwallu anghenion y
cwricwlwm newydd
 Cyflwr gwael adeilad Brenin Harri VIII. Yn yr arolygon diweddar o gyflwr
adeiladau a gynhaliwyd gan Faithfull and Gould cafodd Ysgol Brenin Harri VIII
ei rhoi yng nghategori D, a Deri View yng Nghategori C+
 Adeiladau gwasgaredig ar safle Ysgol Brenin Harri VIII sy’n cael effaith
sylweddol ar symudiad disgyblion, cyfagosrwydd dysgu, hygyrchedd ac
integreiddiad
 Mae golwg wael y stoc adeiladu yn effeithio ar ddelwedd yr ysgol
 Mae gan yr ysgolion berfformiad amgylcheddol gwael gan arwain at
amgylcheddau dysgu anghysurus ac anhyblyg, costau cynnal a chadw uchel a
chostau rhedeg uchel
 Seilwaith hen a diffygiol sydd angen ei amnewid
 Oes gyfyngedig nifer o’r adeiladau presennol

6.2 Rhesymau am y cynnig
Mae gan ysgol pob oed nifer o fuddion posibl lle mae pontio rhwng ysgolion cynradd
ac uwchradd yn parhau’n her allweddol. Derbynnir yn eang y gall ysgolion godi
cyrhaeddiad drwy sefydlu continwwm addysg rhwng 3-19 oed.
Yn ychwanegol mae’r Cyngor yn cynnig sefydlu ysgol newydd pob oed am y
rhesymau dilynol:
• Gwella deilliannau addysgol
 Pontio mwy effeithlon rhwng cyfnodau dysgu allweddol
 Mwy o gyfleoedd i staff symud rhwng cyfnodau allweddol er mwyn
datblygu arbenigedd ymhellach mewn meysydd penodol
 Cyfleoedd ar gyfer disgyblion ym mhob cyfnod allweddol i fanteisio o
arbenigedd staff mewn meysydd pwnc penodol
 Gwella cyfleoedd cwricwlaidd ac allgwriciwlaidd ar gyfer disgyblion ym
mhob cyfnod allweddol
• Gwella darpariaeth addysgol
12

 Cyfleoedd i ddatblygu continwwm eang o ddysgu i ddiwallu anghenion
disgyblion ym mhob cyfnod
 Gwella parhad a dilyniant ar gyfer pob dysgwr rhwng 4 a 19 oed
 Cyfle i wella ystod ac ansawdd cyfleusterau ac adnoddau dysgu sydd ar
gael i gefnogi dysgu effeithlon ar draws pob cyfnod
 Gwella cyfleoedd ar gyfer parhad cymorth ar gyfer grwpiau o ddisgyblion
agored i niwed
 Gwella cyfleoedd ar gyfer disgyblion mwy galluog a thalentog
• Gwella arweinyddiaeth a rheolaeth
 Cyfle ar gyfer arweinyddiaeth ansawdd uchel, gadarn ar draws pob
cyfnod allweddol
 Gwell cyfleoedd i’r Pennaeth ddosbarthu tasgau arweinyddiaeth
allweddol i nifer fwy o staff ar draws pob cyfnod addysg
 Gwella cyfleoedd i’r corff llywodraethu gael trosolwg strategol o addysg
ar gyfer disgyblion 4-19 oed
• Gwella effeithiolrwydd wrth gyflenwi addysg
 Potensial i’r ysgol weithredu’n fwy effeithol drwy ddefnyddio staff yn fwy
effeithlon
 Potensial ar gyfer rhannu adnoddau ac arbenigedd ar draws pob cyfnod
allweddol
• Lleihau effaith pontio rhwng cyfnodau allweddol
 Cyfle i ddarparu cynnydd llyfn rhwng pob cyfnod o addysg
 Cyfleusterau addas i gefnogi model cyflenwi cwricwlwm addas ar gyfer y
cam y mae disgyblion unigol arno yn hytrach na’u hoedran
 Gwella cyfleoedd ar gyfer parhad cefnogaeth ar gyfer grwpiau o
ddisgyblion agored i niwed drwy gydol eu gyrfaoedd ysgol.
6.3 Manylion yr Ysgol Pob Oed a Gynigir
Cynigir dylunio’r ysgol pob oed i roi 180 lle Cyfnod Sylfaen, 120 lle cynradd, 600 lle
cyfnod Canolradd, 720 lle Cyfnod Allweddol 4 a 200 lle Cyfnod Allweddol 5. Mae’r
ffigurau hyn yn cynnwys darpariaeth 71 lle arbenigol ar gyfer plant gydag anghenion
niwroddatblygiadol a dysgu cymhleth (16 cynradd a 55 uwchradd). Mae gofyniad i
sefydlu darpariaeth ar gyfer disgyblion gydag anghenion niwroddatblygiadol a dysgu
cymhleth.
Mewn termau traddodiadol, bydd y ddarpariaeth ar gyfer ysgol uwchradd gyda lle i
1200 o ddisgyblion ynghyd â chweched dosbarth 200 lle ac ysgol gynradd 420 lle.
Cynigir meithrinfa o fewn yr ysgol newydd gyda 30 lle cyfwerth ag amser-llawn.
Rhagwelir y caiff y feithrinfa ei rheoli gan ddarparydd preifat ac na fydd dan reolaeth y
Pennaeth neu’r Corff Llywodraethu. Ni chaiff felly ei chynnwys fel rhan o’r cynigion
hyn.
Pe byddai’r cynnig hwn yn mynd ymlaen, caiff elfen gynradd y cynnig ei ddeillio o
adleoli’r ddarpariaeth gynradd cyfrwng Saesneg mynediad 2 ddosbarth yn Ysgol
Gynradd Deri View, y Fenni.
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Caiff hen safle Ysgol Gynradd Deri View ei ailwampio a bydd Ysgol Gymraeg y Fenni
yn adleoli yno o’i safle bresennol. Bydd hyn yn hwyluso parhad twf addysg Gymraeg
yng ngogledd y sir drwy gynyddu capasiti’r ysgol. Bydd yr adleoli hefyd yn galluogi’r
Cyngor i fanteisio ar y cyfle i ymchwilio dichonoldeb cyflenwi dysgu ar gyfer disgyblion
Cyfnod Allweddol 3 o’r safle.
Cynhelir proses ymgynghori statudol ar wahân pe byddai Ysgol Gymraeg y Fenni yn
cael ei had-leoli, oherwydd y cynnydd a gynigir mewn maint.
6.4 Disgyblion gydag Anghenion Dysgu Ychwanegol
Nid oes gan y Cyngor un ‘ysgol arbennig’ ar gyfer plant gydag anghenion
niwroddatblygiadol a dysgu cymhleth (sy’n cynnwys awtistiaeth) o fewn y sir. Fel hyn y
bu ers 1996 pan gafodd awdurdodau lleol eu hailstrwythuro. Mae Sir Fynwy wedi
datblygu model o ddarpariaeth canolfan adnoddau arbenigol o fewn ysgolion prif ffrwd.
Mae’r model hwn yn sicrhau fod plant a phobl ifanc yn aros yn agos at eu cymunedau
a’u bod yn cael cyfleoedd ystyrlon ar gyfer cynhwysiant gyda’u cyfoedion prif ffrwd, tra
hefyd yn manteisio o addysgu ac adnoddau arbenigol.
Ar hyn o bryd mae capasiti mewn canolfannau adnoddau arbenigol cynradd ac
uwchradd yn Sir Fynwy ar gyfer dros 150 o blant a phobl ifanc gydag anghenion
addysgol arbennig cymhleth yn cynnwys awtistiaeth. Mae gan Ysgol Gynradd Deri View
ganolfan adnoddau arbenigol ddynodedig CA2 ac mae gan Ysgol Uwchradd Brenin
Harri VIII adnoddau i ddarparu dosbarthiadau llai ar gyfer hyd at 50 disgybl gyda ADY.
Mae’r Cyngor yn parhau i adolygu ei darpariaeth arbenigol i sicrhau ei bod yn diwallu
anghenion cyfredol a’r dyfodol a hefyd fuddsoddi mewn adnoddau a hyfforddiant
arbenigol ar gyfer y gosodiadau hyn. Mae galw cynyddol am ddarpariaeth addysg
arbenigol yn Sir Fynwy ac mae’n dod yn anos sicrhau lleoedd mewn ysgolion arbennig
tu allan i’r sir. Pan ddaw’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol i rym ym mis Medi
2021, bydd gan y Cyngor gyfrifoldeb cynyddol am ddisgyblion 0-25 oed sydd ag ADY.
Byddai cynnwys darpariaeth ar gyfer plant a phobl ifanc gydag anghenion
niwroddatblygiadaol a dysgu cymhleth yn yr ysgol newydd yn sicrhau fod gan y Cyngor
gapasiti i ddiwallu anghenion mwy o blant a phobl ifanc gyda’r angen hwn a ddynodwyd
a darparu cynnig addysgol llyfn ar gyfer plant mewn ystod oedran eang.
Byddai’r ysgol newydd a gynigir hefyd yn rhoi amgylchedd hygyrch a chynhwysol i bob
disgybl gydag anghenion dysgu ychwanegol, gan alluogi plant a phobl ifanc gydag
anawsterau corfforol/meddygol i ddod yn fwy annibynnol.
6.5

Effaith ar ysgolion eraill

Byddai’r cynnig i sefydlu ysgol pob oed yn gwella ymhellach y cysylltiadau sydd
eisoes yn eu lle rhwng yr ysgol gynradd a’r ysgol uwchradd bresennol.
Mae ysgol pob oed yn ei gwneud yn bosibl sefydlu un set o bolisïau, rhannu staff a
rhannu ethos a fyddai’n cefnogi pontio effeithlon o’r cyfnod cynradd i’r cyfnod
uwchradd.
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Byddai’r ddau gyfnod yn manteisio o amgylchedd dysgu a seilwaith ansawdd uchel yn
cynnwys cyfleusterau dan do a hefyd gyfleusterau awyr agored a gwella mynediad i
dechnolegau 21ain Ganrif i gefnogi athrawon a dysgwyr.
Byddai’r cynnig yn cynyddu i’r eithaf y manteision yn deillio o fwy o barhad darpariaeth
a byddai’n cynnig mwy o botensial ar gyfer gwella lefelau cyflawniad ar gyfer pob
disgybl.
Gall datblygu ysgol newydd, a gynlluniwyd ac a ddarparwyd yn llawn ar gyfer dysgu
21ain ganrif, olygu y byddai mwy o rieni’n dewis anfon eu plant neu eu trosglwyddo i
ysgol arall. Mae hyn yn golygu y gall fod effaith ar nifer disgyblion a gallant ostwng
mewn ysgolion arall o fewn ardal y Fenni.
Gall cyflwyno cyfnod canolraddol hefyd effeithio ar ysgolion cyfagos os yw rhieni yn
bryderus am bontio rhwng Blynyddoedd 6 a 7.
Pan fydd plant yn trosglwyddo i ysgolion uwchradd, gall rhieni ddewis anfon neu
drosglwyddo eu plentyn i’r ysgol newydd ar gyfer cyfleuster lleoliad, yn hytrach nag i
Ysgol Gyfun Gwynllyw ac felly gallai fod risg y gall nifer y disgyblion y disgwylir iddynt
drosglwyddo i Flwyddyn 7 gynyddu o fewn yr ysgol newydd ond gostwng yn Ysgol
Gyfun Gwynllyw.
6.6 Ansawdd a Safonau
Byddai’r cynnig i sefydlu ysgol newydd yn cynnig gyrfa cyffrous a deniadol ac felly
disgwylir y byddai’r ysgol newydd yn denu arweinyddiaeth, rheolaeth ac addysgu
ansawdd uchel.
Caiff disgyblion eu haddysgu mewn adeiladau modern ansawdd uchel a gynlluniwyd i
gefnogi cyflenwi’r cwricwlwm newydd yn effeithlon. Byddai dileu ymadroddion a
chyfnodau allweddol yn rhoi mwy o ryddid i athrawon i ymwneud ag ystod ehangach o
weithwyr proffesiynol i benderfynu beth a sut y bydd disgyblion yn ei ddysgu ar draws
continwwm ysgol gyfan. Mae gan ddatblygu continwwm dysgu cyffredin sy’n gweithio
ar gyfer plant pump oed, pobl ifanc yn eu harddegau ac oedolion ifanc y capasiti a’r
hyblygrwydd i deall anghenion a buddiannau pob dysgwr, yn cynnwys rhai sy’n
agored i niwed neu’n ddifreintiedig a’r rhai sy’n fwy galluog a thalentog. Mae cyfleoedd
i wneud hyn yn llawer mwy mewn ysgol pob oed nag yn y model cynradd/uwchradd
traddodiadol.
6.7 Beth yw Ysgol Pob Oed?
Mae ysgol pob oed yn ysgol sy’n darparu addysg gynradd a hefyd addysg uwchradd.
Caiff yr ysgol ei harwain a’i rheoli gan un Pennaeth, un corff llywodraethu a’i chyllido
fel un ysgol. Er y byddai disgyblon cynradd ac uwchradd yn perthyn i un sefydliad
addysgol, a byddai peth cyfle ar gyfer rhannu cyfleusterau ac adnoddau, mae ysgolion
prif ffrwd yn parhau i roi mynediad i gyfleusterau ar wahân ar gyfer plant gwahanol
oed. Byddai hyn yn cynnwys ystafelloedd addysgu ar wahân, gwahanol amserau
dechrau a gorffen yn ogystal ag ardaloedd ar wahân i ddefnyddio amserau egwyl.
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Mae ysgolion pob oed yn fodel sydd wedi ennill ei blwyf yn Lloegr ac yn dod yn
gynyddol boblogaidd yng Nghymru, yn neilltuol mewn ardaloedd gwledig lle caiff ei
weld fel ffordd o sicrhau darpariaeth barhaus addysg. Mae’r model hefyd yn dod â
llawer o fuddion i ddisgyblion drwy ddarparu pontio llyfn ar gyfer disgyblion drwy bob
cyfnod addysg.
6.8 Manteision ac anfanteision ysgol pob oed
Caiff manteision ac anfanteision y cynnig presennol yng nghyswllt sefydlu ysgol pob
oed eu crynhoi islaw:
Manteision














Galluogi rhannu arbenigedd staff ac arfer da ar draws continwwm ysgol gyfan
Cynnig mesur mawr o hyblygrwydd wrth gynllunio a chyflwyno’r cwricwlwm
Cynnig cyfle i drefnu ystod ehangach o staff i wneud pethau mewn ffordd
wahanol
Hyrwyddo pontio mwy llyfn rhwng cyfnodau ar gyfer y disgyblion yn deillio o fod
yn gyfarwydd gyda’r ysgol ac athrawon; arferion pedagogaidd traws-gyfnod a
disgwyliadau cliriach wrth i blant symud ymlaen drwy gyfnodau addysgol
allweddol
Lleihau
gostyngiad posibl mewn cynnydd disgyblion oherwydd gwell
cydlyniaeth, parhad ond hefyd hyblygrwydd yn gysylltiedig gyda addysgu a
dysgu ar draws cyfnodau
Rhoi ethos gryf ac ansawdd uchel o berthynas fel canlyniad i weledigaeth
gyffredin a gwerthoedd craidd, parhad profiad a dull gweithredu cyson wrth drin
unrhyw broblemau ymddygiad
Darparu addysg fwy addas yng nghyswllt lefelau gallu disgyblion, gan y gall staff
gyfrannu at bolisïau ac arferion ym mhob maes ar draws yr ystod oedran, yn
arbennig wrth annog disgyblion mwy galluog a thalentog, a chefnogi’r rhai sydd
angen help ychwanegol
Defnyddio ystod eang o brofiad ac arbenigedd ar draws y sectorau, er mwyn
datblygu profiadau dysgu ymhellach. Cynnig mwy o gyfleoedd ar gyfer
datblygiad proffesiynol parhaus
Gwella ymgyfraniad rhieni sy’n symud ymlaen o’r cynradd hyd y cyfnod
uwchradd, a chynyddu cyfleoedd ar gyfer ymgysylltiad a datblygiad cymunedol;
Darparu ystod estynedig o adnoddau*, gwasanaethau a chyfleusterau y gellir eu
rhannu gan ddisgyblion a dysgwyr cynradd ac uwchradd mewn gwahanol
leoliadau ar yr un safle e.e. maes pob tywydd, campfa, labordai ac yn y blaen
Cynnig gwell effeithiolrwydd economaidd oherwydd rhannu adnoddau.
* Rhannu adnoddau – ni ddisgwylir y bydd plant ifanc yn rhannu meysydd
chwarae gyda disgyblion hŷn ar gyfnodau egwyl. Bydd disgyblion Sylfaen,
Cynradd, Canolradd ac Uwchradd yn derbyn rhan fwyaf o’u gwersi yn eu
hardaloedd ar wahân. Dim ond ystafelloedd yn yr adrannau eraill pan fo angen
cyfleusterau arbenigol y bydd disgyblion yn defnyddio adnoddau. Bydd yr
amserau hyn ar yr amserlen a chânt eu monitro a’u goruchwylio bob adeg.
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Anfanteision






6.9

Effaith ar staff gan y byddai angen cynnal proses rheoli newid
Gall un sector neu sector arall o staff yr ysgol deimlo eu bod yn cael eu
tangynrycholi
Gall rhieni fod yn anghyfarwydd gyda’r cysyniad o ysgol pob oed a gallant fod â
phryderon am y model
Gall ysgolion cynradd eraill yn y clwstwr deimlo eu bod wedi eu gadael allan o
weithgareddau
Gall fod angen ailhyfforddi athrawon fel addysgu traws-gyfnod
Gall olygu mwy o dagfeydd traffig ar safle Brenin Harri VIII
Adeiladau ac Ystafelloedd

Ym mis Mai 2019 datganodd y Cyngor Argyfwng Hinsawdd a’r angen i ymdrechu i
ostwng ei allyriadau carbon ei hun i sero-net yn unol â thargedau Llywodraeth Cymru o
2030. Mae felly’n hanfodol fod dyluniad yr ysgol newydd arfaethedig yn rhoi sylw
neilltuol i ostwng yr ôl-troed carbon.
Mae Llywodraeth Cymru yn dweud y dylid dylunio adeiladau a thiroedd ysgolion er
mwyn gostwng y defnydd o adnoddau a chynyddu effeithiolrwydd ynni i’r graddau
mwyaf posibl tra’u bod yn cael eu hadeiladu, yn ystod eu gweithrediad a chynnal a
chadw.
Felly byddai dyluniad yr ysgol newydd a gynigir yn caniatáu’r dilynol:
 adeiladau deniadol ac addas i’r diben sy’n defnyddio ffynonellau cynaliadwy o
ddeunyddiau a chadw traddodiadau gorau pensaernïaeth ac adeiladu lleol sy’n
effeithol o ran ynni ac adnoddau;
 adeiladau digonol, ansawdd uchel wedi’u cydlunio’n dda y gellir eu defnyddio ar
gyfer ystod eang o ddulliau a phrofiadau addysgu a dysgu;
 cyfleusterau bwyta o’r radd flaenaf lle gall disgyblion fwynhau prydau iach;
 darpariaeth addas i’r diben ar gyfer toiledau a gofynion hylendid presennol;
 adeiladau sy’n hygyrch i’r holl gymuned;
 cyfleusterau o’r math diweddaraf, i’w defnyddio gan ddisgyblion, staff,
rhieni/gofalwyr ac aelodau o’r gymuned;
 ardaloedd cymunedol diogel;
 cyfleusterau chwaraeon a chwarae dan do ac awyr agored sydd ar gael i
ddisgyblion yn ystod oriau ysgol a’r gymuned tu allan i oriau ysgol.

7. Opsiynau a Ystyriwyd
Disgrifiad o’r opsiynau a wrthodwyd, sut y cawsant eu hystyried a’r rhesymau pam y
gwrthodwyd yr opsiynau hyn.
Cafodd pob opsiwn ei sgorio ar y Ffactorau Llwyddiant Critigol dilynol:
 Cyflwyno cwricwlwm ansawdd uchel a chynhwysol ar gyfer pob dysgwr
 Cyflwyno model cynaliadwy ac effeithlon o ran cost
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Addysgu ein plant a phobl ifanc a’u teuluoedd yn eu cymunedau lleol lle bynnag
sy’n bosibl
Diwallu anghenion plant a phobl ifanc yn awr a bod yn ddigon hyblyg i ateb y
newidiadau mewn anghenion yn y dyfodol.

Cafodd y Ffactorau Llwyddiant Critigol eu pwysoli yn Uchel 5, Canolig 3, Isel 1. Cafodd
pob opsiwn wedyn ei sgorio ar y Ffactorau ar y sail ddilynol:
5 yn rhagori ar y meini prawf
4 yn diwallu meini prawf
3 naill ai’n diwallu/dim yn diwallu’r meini prawf
2 yn diwallu’r meini prawf yn rhannol
1 heb fod yn diwallu’r meini prawf
Roedd yr opsiynau ar gyfer eu hystyried yn amrywio o’r:
- Status quo
- Sefydlu ysgol pob oed gyda darpariaeth ADY addas a chau Ysgol Brenin Harri
VIII ac Ysgol Deri View,
- Ymestyn ystod oedran Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII i gynnwys Ysgol
Gynradd Deri View. Adleoli’r cyfan i adeilad newydd ar safle Brenin Harri VIII
a chau Ysgol Gynradd Deri View.
Caiff y canlyniadau o’r dadansoddiad opsiynau eu dangos islaw
Opsiwn
1. Status quo

Sgôr
30

2. Sefydlu ysgol pob oed gyda darpariaeth ADY addas a chau
Ysgol Brenin Harri VIII ac Ysgol Deri View
3. Ymestyn ystod oedran Ysgol Gyfun y Brenin Harri VIII i
gynnwys Ysgol Gynradd Deri View. Adleoli’r cyfan i
adeilad newydd pwrpasol ar safle Ysgol Brenin Harri VIII a
chau Ysgol Gynradd Deri View
4 Ymestyn ystod oedran Ysgol Gynradd Deri View i
gynnwys Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII ac adleoli i adeilad
newydd pwrpasol ar safle Brenin Harri VIII
5. Sefydlu ysgol pob oed gyda darpariaeth ADY addas a
ffrwd uwchradd Gymraeg a rhoi’r gorau i gynnal Ysgol
Deri View ac Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII.

100
80

80

20

7.1 Gwerthuso Opsiynau
Opsiwn 1 – Gwneud dim a chadw’r status quo. Byddai hyn yn golygu na fyddai
unrhyw newid i’r ddarpariaeth bresennol.

Opsiwn 1
Status Quo
Manteision

Anfanteision
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Risg/ymyriad bychan i ddadsefydlogi
darpariaeth gwasanaeth presennol
Sefydlogrwydd trefniadau presennol yn
parhau’n gyson

Gallai’r opsiwn hyn gyfyngu’r potensial
am gyflwyno’r cwricwlwm newydd yn
llawn
Efallai nad yw cyrhaeddiad a
phresenoldeb disgyblion mor uchel ag y
fyddai mewn ysgol 21ain ganrif a
adeiladwyd yn bwrpasol
Byddai costau i gynnal cyflwr Ysgol
Brenin Harri VIII ac Ysgol Deri View yn
parhau i fod yn anghymesur ac yn
bwysau ar gyllideb cynnal a chadw y
cyngor
Ni fyddai darpariaeth ADY arbenigol yn
CA 3, 4 a 5

Opsiwn 2 – Sefydlu ysgol pob oed gyda darpariaeth ADY addas a chau Ysgol Brenin
Harri VIII ac Ysgol Deri View
Opsiwn 2
Manteision
Diwallu’r weledigaeth ar gyfer dysgu ac
addysgu yn Sir Fynwy

Anfanteision
Effaith ar staff gan y byddai angen
rheoli’r broses newid i ddyrannu swyddi
yn yr ysgol newydd

Rhoi adeilad hyblyg y gellid ei addasu
sy’n ddiogel ar gyfer y dyfodol ac a fydd
yn cefnogi cyflenwi dysgu personol ac
annibynnol

Gall rhieni fod yn anghyfarwydd gyda
chysyniad ysgol pob oed a gall fod
pryderon am y model

Galluogi rhannu arbenigedd staff ac
arfer da ar draws cyfnodau allweddol

Gall ysgolion bwydo cynradd eraill fod â
phryderon am drefniadau pontio

Gwella pontio rhwng pob cyfnod
allweddol

Anodd recriwtio staff mewn cyfnod
ansefydlog

Monitro cynnydd disgyblion rhwng 3 a
19 oed yn galluogi staff i adeiladu proffil
cynhwysfawr o blant unigol ac
adeiladu’n gyson ar eu llwyddiannau

Gallai ansefydlogrwydd yn y tymor byr
effeithio ar angen parhaus i wella
deilliannau

Dull cyson at bolisïau addysgu a dysgu,
cynllunio cwricwlwm, rheoli ymddygiad,
cyfle cyfartal ac anghenion arbennig

Posibilrwydd ofn a gwrthwynebu newid
ymysg staff, llywodraethwyr a rhieni

Gweledigaeth gyson a rhannu
gwerthoedd ar draws yr ysgolion.

Mae ysgolion pob oed yn gysyniad
newydd yn Sir Fynwy a bydd gan rhieni
bryderon
19

Cynllunio a chyflenwi cwricwlwm
parhaus a chydlynol ar y cyfnodau
sylfaen, cynradd, canolradd ac
uwchradd
Byddai’n galluogi’r ysgol i redeg yn fwy
effeithol drwy rannu staffio, rhannu
adnoddau
Byddai gan un corff llywodraethu
drosolwg strategol dros ddarpariaeth
pob cyfnod allweddol
Gallu i ddatblygu trefniadau
arweinyddiaeth a rheoli cadarn
Cyfle i gael mynediad i fuddsoddiad
cyfalaf yn y dyfodol
Potensial i rannu arfer gorau rhwng staff
o’r sector cynradd a’r sector uwchradd
Gallu i wella ansawdd a safonau mewn
addysg ar draws y ddau gyfnod addysg
Gallu i ddatblygu un diwylliant ac ethos
Byddai darpariaeth ADY arbenigol ar
gael yn CA 3, 4 a 5

Opsiwn 3 & 4
Ymestyn ystod oedran Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII i gynnwys Ysgol Gynradd Deri
View i adleoli’r cyfan i adeilad newydd ar safle Brenin Harri VIII a chau Ysgol Gynradd
Deri View.
Neu
Ymestyn ystod oedran Ysgol Gynradd Deri View i gynnwys Ysgol Gyfun Brenin Harri
VIII ac adleoli mewn adeilad newydd pwrpasol ar safle Brenin Harri VIII
Opsiwn 3 &4
Manteision
Byddai’n cyflawni gweledigaeth ar gyfer
dysgu ac addysgu yn Sir Fynwy

Anfanteision
Gall un ysgol deimlo fel eu bod yn cael
eu ‘cymryd drosodd’

Darparu adeilad hyblyg ac addasadwy
ar gyfer dysgu sy’n ddiogel i’r dyfodol a

Bydd yn anodd sefydlu gweledigaeth ac
ethos cyson
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bydd yn cefnogi cyflenwi addysgu
personol ac annibynnol
Byddai’n galluogi rhannu arbenigedd
staff ac arfer da ar draws cyfnodau
allweddol

Ymyrryd ar ddysgwyr yn y ddwy ysgol

Byddai’n gwella pontio rhwng pob
cyfnod allweddol

Posibilrwydd ofn a gwrthwynebiad i
newid ymysg staff, llywodraethwyr a
rhieni

Mae monitro cynnydd disgyblion rhwng
3 i 19 oed yn galluogi staff i adeiladu
proffil cynhwysfawr o blant unigol ac
adeiladu’n gyson ar eu llwyddiannau

Effaith ar staff gan y byddai angen
rheoli’r broses newid i ddigwydd i
ddyrannu swyddi yn yr ysgol newydd

Cysondeb mewn polisïau addysgu a
dysgu, cynllunio cwricwlwm rheoli
ymddygiad, cyfle cyfartal ac anghenion
arbennig

Gallai ansefydlogrwydd yn y tymor byr
effeithio ar yr angen parhaus i wella
deilliannau

Gweledigaeth gyson a rhannu
gwerthoedd ar draws yr ysgolion

Gall ysgolion bwydo eraill fod â
phryderon am drefniadau pontio

Cynllunio a chyflenwi cwricwlwm
parhaus a chydlynol yn y cyfnodau
sylfaen, cynradd, canolradd ac
uwchradd
Byddai’n galluogi’r ysgol i redeg yn fwy
effeithiol drwy rannu staffio, rhannu
adnoddau
Byddai gan un corff llywodraethu
drosolwg strategol dros ddarpariaeth
pob cyfnod allweddol
Gallu i ddatblygu trefniadau
arweinyddiaeth a rheolaeth cadarn
Potensial i rannu arfer gorau rhwng staff
o’r sector cynradd a’r sector uwchradd
Gallu i wella ansawdd a safonau addysg
ar draws y ddau gyfnod addysg
Gallu i ddatblygu un diwylliant ac ethos
Byddai darpariaeth ADY arbenigol yng
Nghyfnod Allweddol 3, 4 a 5
Opsiwn 4
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Sefydlu ysgol pob oed gyda darpariaeth ADY addas a ffrwd Gymraeg yng
Nghyfnodau Allweddol 3 a 4 a rhoi’r gorau i gynnal Ysgol Brenin Harri VIII ac Ysgol
Deri View.
Opsiwn 4
Manteision
Caiff plant a phobl ifanc eu haddysgu o
fewn eu cymuned leol

Fel opsiwn 2

Anfanteision
Mae’r safle yn rhy fach a chyfyng ar
gyfer y ddarpariaeth ADY a ffrwd
Gymraeg. Mae darpariaeth Gymraeg yn
Ysgol Gyfun Gwynllyw
Ni fyddai’n rhoi addysg trochi i
ddisgyblion cyfrwng Cymraeg
Bydd yn rhaid i ddisgyblion Cyfnod
Allweddol 3, 4 a 5 deithio i Ysgol Gyfun
Gwynllyw i Dorfaen
Fel opsiwn 2

7.2 Yr opsiwn a ffefrir
Yr opsiwn a ffefrir gan y Cyngor yw Opsiwn 2, sef sefydlu ysgol pob oed ar safle Ysgol
Brenin Harri VIII a chau Ysgol Gynradd Deri View ac Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII.
Mae’r Cyngor yn deall fod rhai anfanteision yn gysylltiedig gyda’r cynnig ond mae’n
teimlo fod y manteision yn llawer mwy na’r anfanteision.
Bydd y corff llywodraethu a thîm arweinyddiaeth yr ysgol newydd pan y’u penodir yn
gwneud popeth posibl i liniaru’r risgiau a byddai’n gweithio’n galed i sicrhau’r
manteision. Bydd y Pennaeth yn sicrhau fod staff yn deall eu rôl yn yr ysgol, yn paratoi’n
dda ar gyfer newid ac yn adeiladu ar gryfderau yr ysgolion presennol.

8. Manylion yr ysgolion yr effeithir arnynt


Enwau, lleoliad a chategori pob ysgol y mae’n debygol y bydd y cynigion yn
effeithio arnynt.
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Enw’r Ysgol

Ysgol Gynradd
Cantref
Ysgol Gynradd Deri
View
Ysgol Gynradd
Gilwern
Ysgol Gynradd
Goetre Fawr
Ysgol Gyfun Brenin
Harri VIII
Ysgol Gynradd
Llan-ffwyst Fawr
Ysgol Gynradd
Wirfoddol a Reolir
Llandeilo Bertholau
Ysgol Gynradd
Llanfihangel
Crucornau
Ysgol Gatholig Mair
Forwyn a Mihangel
Sant
Ysgol Gymraeg Y
Fenni

Categori
Iaith
Cyfrwng
Saesneg
Cyfrwng
Saesneg
Cyfrwng
Saesneg
Cyfrwng
Saesneg
Cyfrwng
Saesneg
Cyfrwng
Saesneg
Cyfrwng
Saesneg

Math Ysgol

Capasiti

Nifer
Derbyn

Ystod
Oed

Nifer
Disgyblion
Medi 2020
209

Cymunedol

210

30

3-11

Cymunedol

330

47

3-11

276

Cymunedol

210

30

4-11

215

Cymunedol

210

30

4-11

170

Cymunedol

1290

210

11-19

1041

Cymunedol

210

30

4-11

206

Gwirfoddol a
Reolir

210

30

4-11

183

Cyfrwng
Saesneg

Cymunedol

77

11

4-11

68

Cyfrwng
Saesneg

Gwirfoddol a
Reoleiddir

210

30

4-11

186

Cyfrwng
Saesneg

Cymunedol

257

36

3-11

228

8.1 Dadansoddiad o’r nifer ar y gofrestr mewn ysgolion y mae’r cynigion yn

effeithio arnynt
Mae’r tabl dilynol yn dangos nifer y disgyblion a fu’n mynychu ysgolion ers 2016 y
mae’r cynigion yn effeithio arnynt yn seiliedig ar ddata CYBLD ac yn eithrio disgyblion
meithrin.
Enw’r Ysgol
Ysgol Gynradd
Cantref
Ysgol Gynradd Deri
View
Ysgol Gynradd
Gilwern
Ysgol Gynradd
Goetre Fawr
Ysgol Gyfun Brenin
Harri VIII
Ysgol Gynradd
Llan-ffwyst Fawr
Ysgol Gynradd
Wirfoddol a Reolir
Llandeilo Bertholau
Ysgol Gynradd
Llanfihangel
Crucornau
Ysgol Gatholig Mair
Forwyn a Mihangel
Sant
Ysgol Gymraeg y
Fenni

Capasiti
210

Nifer
Derbyn
30

Cofrestr
bresennol
209

CYBLD
2019
210

CYBLD
2018
210

CYBLD
2017

CYBLD
2016

209

209

330

47

276

254

262

253

258

210

30

215

203

206

198

192

210

30

170

195

193

176

173

1290

210

1041

951

973

956

960

210

30

206

210

210

208

196

210

30

183

201

204

202

203

77

11

68

68

63

57

54

210

30

186

179

177

174

178

257

36

228

230

234

222

213

23

8.2 Amcanestyniad angen
Mae’r Cyngor yn defnyddio ystod o ddata i ddadansoddi’r rhagolwg galw am leoedd
ysgol ar draws y Sir. Mae gwybodaeth a geir gan Fwrdd Iechyd Aneurin Bevan am blant
a gaiff eu geni o fewn y Sir yn ein galluogi i adolygu’r lefelau galw a sicrhau fod
darpariaeth addas yn ei lle ar gyfer y plant hynny sy’n dechrau ar y system ysgolion
Cynradd ac Uwchradd.
Mae’r wybodaeth yn y tabl islaw’n dangos y bydd nifer disgyblion yn yr ardal yn cynyddu
dros y cyfnod nesaf. Mae ffigurau’r amcanestyniad o fewn y ddogfen hon yn cynnwys o
ddatblygiadau tai hysbys fodd bynnag bydd y Cyngor yn ymgynghori yn y dyfodol agos
ar Gynllun Datblygu Lleol newydd fydd yn dynodi safleoedd ychwanegol sy’n addas ar
gyfer datblygiadau tai yn yr ardal. Mae’r Cyngor yn rhagweld y bydd y datblygiadau
ychwanegol hyn yn cynyddu niferoedd disgyblion ymhellach y bydd yr ysgol newydd a
gynigir yn medru darparu ar eu cyfer.
8.3 Amcanestyniad niferoedd yn yr ysgolion yr effeithir arnynt
Ysgolion Cynradd
Cafodd yr amcanestyniadau a gynhwyswyd ar gyfer yr ysgolion yr effeithir arnynt
islaw eu ffurfio ar sail yr wybodaeth bresennol sydd ar gael i ni. Bydd hyn yn cynnwys
y niferoedd presennol ar y gofrestr, gwybodaeth am enedigaethau byw sydd ar gael
drwy’r Bwrdd Iechyd, ac unrhyw ddatblygiadau tai y gwyddys amdanynt sydd wedi
derbyn caniatâd cynllunio.
Cafodd y niferoedd ysgol islaw eu ffurfio ar sail model amcanestyniad clwstwr, sy’n
sicrhau fod nifer briodol o leoedd ysgol mewn ysgolion o fewn y clwstwr i ddarparu pe
byddai mwy o alw nag o leoedd ar gael mewn ysgolion unigol. Mae’r
amcanestyniadau hefyd yn modelu canran y bobl ifanc syn dewis addysg Gymraeg, a
ffurfiwyd ar sail tueddiadau presennol, a allai wrth gwrs newid ac effeithio ar y nifer
sy’n mynychu ysgol(ion) cyfrwng Saesneg/Cymraeg.
Yn ogystal â’r uchod, cafodd yr amcanestyniadau ar gyfer elfen uwchradd yr ysgol
newydd eu ffurfio ar sail ein dymuniad i barhau i wella cyfraddau pontio cyfnod
allweddol 2 a chyfnod allweddol 3.
Mae’r tabl dilynol yn dangos yr amcanestyniadau niferoedd ar y gofrestr yn Ysgol
Gynradd Deri View ac Ysgol Gyfun Brenin Harri VIII.
Ysgol
Ysgol Gynradd
Deri View

2021/22
298

2022/23
305

2023/24
296

2024/25
302

2025/26
303

Ysgol Gyfun
Brenin Harri VIII

1068

1100

1128

1168

1193
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Mae’r tabl dilynol yn dangos yr amcanestyniad niferoedd ar y gofrestr mewn ysgolion
y gallai’r cynigion effeithio arnynt:
Ysgol
Ysgol Gynradd
Cantref
Ysgol Gynradd
Gilwern
Ysgol Gynradd
Goetre Fawr
Ysgol Gynradd
Llan-ffwyst Fawr
Ysgol Gynradd
Wirfoddol a
Reolir Llandeilo
Bertholau
Ysgol Gynradd
Llanfihangel
Crucornau
Ysgol Gatholig
Mair Forwyn a
Mihangel Sant
Ysgol Gymraeg
yy Fenni

2021/22
210

2022/23
210

2023/24
210

2024/25
210

2025/26
210

211

203

195

195

191

168

157

153

146

141

210

210

210

210

210

190

191

180

173

166

71

65

69

59

56

186

195

196

186

182

253

252

256

264

279

9. Effaith y Cynigion
Mae’r adran ddilynol yn rhoi data ar ansawdd a safonau addysg yn yr ysgolion yr
effeithir arnynt ac effaith debygol y cynigion ar ansawdd addysg.
9.1

Effaith ar leoedd gwag

Mae’r tabl dilynol yn dangos yr effaith disgwyliedig ar gwag yn ysgolion tref y Fenni,
wedi’i fodelu ar yr amcanestyniadau a fanylir yn adran 8 y ddogfen hon.

Ysgol
Cyfanswm
nifer
disgwyliedig ar
y gofrestr
Cyfanswm
capasiti
arfaethedig
Cyfanswm
Lleoedd gwag
Gwarged %

Medi 2021

1558

1697

139
8.1%

Medi 2022

Medi 2023

Medi 2024

Medi 2025

1566

1543

1540

1541

1890

1890

350
18.5%

349
18.4%

1697
1697
Cyfrwng Saesneg a Chymraeg Cyfun
131
7.7%

154
9%
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Nodyn: Gweithredwyd y capasiti newydd ar gyfer Ysgol Gymraeg Y Fenni (420) a’r
ysgol newydd (420) ym Medi 2014.
Mae’r tabl islaw yn dangos rhagolwg sefyllfa lleoedd gwag ar gyfer elfen uwchradd yr
ysgol newydd:

Ysgol

Medi
2021

Medi
2022

Medi
2023

Medi
2024

Medi
2025

Ysgol newydd
(uwchradd

1068

1100

1128

1168

1193

Capasiti

1290

1290

1290

1400

1400

Lleoedd gwag

222

190

232

207

%

17.2

14.7

162
12.6

16.5

14.7

Medi
2026

1199

1400
201
14.4

Medi
2027

1176

1400
224
16

Nodyn: Gweithredwyd capasiti newydd ar gyfer yr ysgol newydd ym mis Medi 2024
9.2 Staff a gyflogir yn yr ysgol yr effeithir arni
Ar hyn o bryd caiff 51 o staff eu cyflogi yn Ysgol Gynradd Deri View a 149 o staff yn
Ysgol Brenin Harri VIII. Mae’r Cyngor yn hyderus y bydd mwyafrif y staff yn
trosglwyddo i’r ysgol newydd, fodd bynnag mater i’r Corff Llywodraethu dros dro fydd
penderfynu os caiff swyddi’r Pennaeth a’r Dirprwy Bennaeth eu trin yn fewnol drwy eu
neilltuo i weithwyr mewn risg neu drwy ddodi hysbyseb genedlaethol.
Pe byddai’r cynnig yn mynd yn ei flaen a bod angen dileu swyddi yn orfodol, caiff staff
gyfle i fynegi diddordeb ar gyfer dileu swydd wirfoddol a byddai’r ceisiadau hynny’n
cael eu hystyried yn y lle cyntaf.
Lle mae angen dileu swyddi gorfodol, dilynir polisi’r Cyngor ar ddiogelu cyflogaeth.
9.3 Ansawdd a safonau addysg
Caiff canlyniadau’r arolwg mwyaf diweddar a’r categoreiddio cenedlaethol fel ym mis
Ionawr 2020 ar gyfer yr wyth ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd y mae’r cynnig yn
effeithio arnynt eu cynnwys islaw.
Ym mis Medi 2017, newidiodd fframwaith arolygu cyffredin Estyn ar gyfer ysgolion o
farnu ysgolion ar dri chwestiwn allweddol, perfformiad cyfredol a rhagolygon ar gyfer
gwella i ddefnyddio pum maes arolygu. Mae hyn yn golygu nad yw’n bosibl gwneud
cymhariaeth uniongyrchol rhwng ysgolion a arolygwyd hyd at 31 Awst 2017 ac o 1
Medi 2017.
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Canlyniadau arolygiadau diweddaraf Estyn a chategoreiddio cenedlaethol
Fframwaith Arolwg Blaenorol (Medi 2010 ac Awst 2017)
Ysgol Gynradd Cantref
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

2014

Da

Darpariaeth

Da

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Da

Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

Da

Dilyn

Rhagolygon
Gwella

Da

Na

Bu Ysgol Gynradd Cantref yn y categori cymorth gwyrdd am y tair blynedd ddiwethaf,
yn dangos fod yr ysgol wedi derbyn y swm lleiaf o gymorth i gynnal safonau dros y
cyfnod hwn.
Ysgol Gynradd Gilwern
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

2014

Da

Darpariaeth

Da

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Da

Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

Da

Dilyn

Rhagolygon
Gwella

Da

Monitro
ALl

Derbyniodd Ysgol Gynradd Gilwern gymorth bach iawn am y tair blynedd ddiwethaf ac
mae’n symud tuag at fod yn hunangynhaliol a hunanwella.
Ysgol Brenin Harri VIII
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

2014

Digonol

Darpariaeth

Digonol

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Digonol

Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

Digonol

Dilyn

Rhagolygon
gwella

Digonol

Gwelliant
sylweddol

Yn dilyn Arolwg Estyn ym mis Rhagfyr 2014 cafodd yr ysgol ei rhoi yng nghategori
Gwelliant Sylweddol. Yn dilyn arolwg pellach gan Estyn ym mis Mehefin 2016
barnwyd fod yr ysgol wedi gwneud cynnydd sylweddol ac felly cafodd ei thynnu o’r
rhestr ysgolion sydd angen cynnydd sylweddol. Ym mis Ionawr 2019, mae’r
categoreiddio cenedlaethol diweddaraf ar gyfer ysgolion ledled Cymru yn rhoi Ysgol
Uwchradd Brenin Harri VIII yn y categori cymorth ‘gwyrdd’ am yr ail flwyddyn yn
olynol. Dengys hyn fod yr ysgol angen y swm lleiaf o gymorth i wella safonau
ymhellach a’i bod yn cefnogi ysgolion eraill ar draws yr ardal.
Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

2015

Da

Darpariaeth

Da

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Da
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Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

Da

Dilyn

Rhagolygon
Gwella

Da

Monitro
ALl

Ychydig iawn o gymorth a dderbyniodd Ysgol Gynradd Llan-ffwyst Fawr am y tair
blynedd ddiwethaf ac mae’n symud tuag at ddod yn hunangynhaliol a hunanwella. Fe
wnaeth yr ysgol ffederaleiddio yn llwyddiannus gydag Ysgol Gynradd Llanfihangel
Crucornau ym mis Medi 2018.
Ysgol Gynradd Llanfihangel Crucornau
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

Darpariaeth

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

2015

Da

Da

Da

Da

Dilyn

Rhagolygon
Gwella

Da

Na

Ychydig iawn o gymorth a dderbyniodd Ysgol Gynradd Llanfihangen Crucornau am y
tair blynedd ddiwethaf ac mae’n symud tuag at ddod yn hunangynhaliol a hunanwella.
Fe wnaeth yr ysgol ffederaleiddio yn llwyddiannus gydag Ysgol Gynradd Llan-ffwyst
Fawr ym mis Medi 2018.
Ysgol Gynradd Gatholig Mair Forwyn a Mihangel Sant
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

2016

Da

Darpariaeth

Digonol

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Digonol

Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

Digonol

Dilyn

Rhagolygon
Gwella

Digonol

Monitro
Estyn

Yn y categoreiddiad cenedlaethol diweddaraf ar gyfer ysgolion ledled Cymru, mae
Ysgol Gynradd Gatholig Mair Forwyn a Mihangel Sant mewn categori cymorth
cyfyngedig ar gyfer yr ail flwyddyn yn olynol ac mae’n gwella o lefel estynedig o
gymorth yn 2017/18, gan ddangos fod yr ysgol angen llai o gymorth i wella safonau
ymhellach. Tynnodd Estyn yr ysgol o’r rhestr ysgolion sydd angen monitro yn 2017.
Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Llandeilo Bertholau
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

2016

Digonol

Darpariaeth

Digonol

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Digonol

Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

Digonol

Dilyn

Rhagolygon
Gwella

Digonol

Monitro
Estyn

Derbyniodd Ysgol Gynradd Eglwys yng Nghymru Llandeilo Bertholau lefel uchel o
gymorth yn 2019/20. Mae hyn yn dilyn cyfnod o lefelau estynedig o gymorth ac yn
dangos tueddiad ar i fyny a gwella. Tynnodd Estyn yr ysgol o’r rhestr o ysgolion sydd
angen eu monitro yn 2018.
Ysgol Gymraeg Y Fenni
Dyddiad
arolwg

Canlyniad

2017

Da

Darpariaeth

Da

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Da
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Perfformiad Cyffredinol
Perfformiad

Da

Dilyn

Rhagolygon
Gwella

Da

Na

Gwahoddodd Estyn yr ysgol i gyflwyno Achos Ymarfer Rhagorol yn dilyn yr arolwg yn
2017. Yn y categoreiddiad cenedlaethol diweddaraf ar gyfer ysgolion ledled Cymru,
mae Ysgol Gymraeg y Fenni yn derbyn lefel isel o gymorth am yr ail flwyddyn yn
olynol.
Fframwaith Arolwg Newydd (Medi 2017 ymlaen)
Ysgol Gynradd Deri View
Dyddiad
arolwg

2018

Safonau

Digonol

Llesiant ac
Agweddau at
Ddysgu

Addysgu a
Dysgu

Gofal,
Cymorth ac
Arweiniad

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Da

Digonol

Da

Digonol

Dilyn

Adolygiad
Estyn

Caiff Deri View ei rhoi yn y categori o fod angen lefel estynedig o gymorth yn 2020,
sy’n fwy nag yn y ddwy flynedd flaenorol ac yn dangos gostyngiad yn y tueddiad wrth
sicrhau gwelliannau. Tynnodd Estyn yr ysgol o’r rhestr ysgolion sydd angen monitro
yn 2020.
Ysgol Gynradd Goetre Fawr
Dyddiad
arolwg

2019

Safonau

Da

Llesiant ac
Agweddau at
Ddysgu

Addysgu a
Dysgu

Gofal,
Cymorth ac
Arweiniad

Arweinyddiaeth
a Rheolaeth

Da

Da

Da

Digonol

Dilyn

Adolygiad
Estyn

Mae lefel y cymorth yn Goetre Fawr wedi amrywio’n sylweddol yn ystod y tair blynedd
ddiwethaf. Fodd bynnag, mae’r ysgol ar drywydd gwella, ac yn 2020 lefel isel o
gymorth a dderbyniodd. Cafodd yr ysgol ei thynnu o’r rhestr ysgolion yn Adolygiad
Estyn.
Mae newidiadau i adroddiadau perfformiad ysgol yn golygu na allwn roi gwybodaeth
am berfformiad academaidd ysgolion unigol. Mae hyn yn cynnwys deilliannau asesiad
athrawon ac arholiadau allanol.
9.4 Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg (WESP)
Mae’r cynnig hwn yn cefnogi ein gweledigaeth i adeiladu cymunedau dwyieithog
cynaliadwy a chadarn ar draws y sir a chyflawn ein nod i addysgu mwy o’n plant drwy
gyfrwng y Gymraeg fel yr amlinellir yn ein WESP cyfredol.
Bydd adleoli Ysgol y Fenni yn cynyddu cysylltu lleoedd cynradd cyfrwng Cymraeg o
317 i 420 yn ardal y Fenni. Bydd hyn yn sicrhau fod gennym nifer ddigonol o leoedd ar
gael i ateb y tueddiad cynyddol am alw yn y sector cynradd yn yr ardal am y pum
mlynedd nesaf ac mae’n cyd-fynd â’r cynnig yn ein WESP.
Mae Ysgol Gyfun Gwynllyw yn ysgol uwchradd Gymraeg yn sir Torfaen a dyma’r
ysgol uwchradd y mae disgyblion Ysgol Gymraeg y Fenni yn trosglwyddo iddi. Yn
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ddiweddar, mae Cyngor Torfaen wedi ymgynghori ar gynllun i ddatblygu’r safle yn
Ysgol Gyfun Gwynllyw yn ysgol 3 i 19 a chynyddu capasiti yn y sector uwchradd.
Mae’r cynnig hwn yn debygol o effeithio ar y galw am leoedd cynradd yn ardal y Fenni
wrth iddi sefydlu. Mae hyn yn golygu ei bod yn debygol y bydd y capasiti cynradd
ychwanegol a gaiff ei greu yn ddigonol i drin y galw cynyddol am fwy na’r cynllun pum
mlynedd gwreiddiol.
Yng ngoleuni’r cynnig hwn, byddai’r cynnydd mewn capasiti yn Ysgol Gymraeg
Gwynllyw yn sicrhau fod capasiti digonol i ateb y galw o Sir Fynwy am gyfnod hirach
nag a ragwelwyd i ddechrau. Fel canlyniad, cawsom gyfle i adolygu ein cynnig ar
gyfer ffrwd Gymraeg o fewn y ddarpariaeth 4 i 19 a gynigir ac ystyried yr adborth a’r
pryderon a godwyd am yr angen am amgylchedd trochi lawn i feithrin datblygiad y
Gymraeg mewn ardal lle mae’r Saesneg yw’r brif iaith. Er mwyn cyflawni hyn,
sylweddolwn fod angen i ni fod yn fwy uchelgeisiol yn ein cynlluniau. Fel canlyniad,
ynghyd â phartneriaid eraill, cynigiwn ddatblygu darpariaeth Gymraeg yn unig i
sicrhau llwybr dysgu effeithlon a chynaliadwy ar gyfer ein holl ddysgwyr sy’n dymuno
parhau eu haddysg drwy gyfrwng y Gymraeg. Byddem yn edrych ar ddatblygu hyn
drwy Band C ac o fewn oes WESP newydd 2021-2031.

10. Cyllid a Chostau Cyfalaf
Cyfanswm cost y prosiect y £45.4m gydag angen i Gyngor Sir Fynwy gyfrannu 35%
(£15.89m) gyda 65% yn cael ei ariannu gan Lywodraeth Cymru. Y gwariant a gynigir
yw £44.4m ar gyfer ysgol 3-19 gyda’r £1m arall i’w wario ar safle Deri View ar gyfer
ailwampio.
Rhagwelir y bydd costau rhedeg yr ysgol newydd yn debyg i’r ddwy ysgol bresennol
ac eithrio’r trethi. Rhoddir manylion y cyllid presennol (heb gynnwys unrhyw gyllid ar
gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol) islaw:

Brenin Harri VIII
Deri View

Disgyblion Safle
£3,144,035 £866,368
£728,314
£327,110

Ôl 16
£698,046
D/G

Cyfanswm
£4,708,449
£1,055,424

Mae costau’r safle yn cynnwys cyllid trethi o £118,700 (Brenin Harri VIII) a £31,833
(Deri View) a disgwylir y bydd hyn yn dyblu gyda’r adeilad newydd. Dim ond am y 5
mlynedd cyntaf mae’r fformiwla cyllid yn dirprwyo cyllid ar gyfer costau statudol cynnal
a chadw adeiladau am y 5 mlynedd gyntaf. Gyda Ysgol y Fenni yn symud i safle Deri
View, bydd hyn yn arwain at arbediad ar y cyllid adeiladau ar y safle bresennol.
Y costau net yw
Trethi
Cynnal a Chadw
Brenin Harri VIII
+£118,770
- £42,059
Deri View
+£31,833
-£15,217
Cyfanswm
Arbediad net ar gostau safle Ysgol y Fenni
Cyfanswm cynnydd mewn costau
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Net
+£76,711
+£16,616
+£93,327
-£64,550
£28,777

11. Cludiant Rhwng y Cartref a’r Ysgol
Ni fydd dim byd yn y cynnig hwn yn newid trefniadau, cymhwyster neu hygyrchedd
cludiant ysgol. Caiff cludiant rhwng y cartref a’r ysgol eu darparu yn unol â’r polisi
presennol ac mae manylion y polisi ar gael ar y ddolen ddilynol:
https://www.monmouthshire.gov.uk/school-transport-home-to-school.

12. Trefniadau Mynediad
Nid oes unrhyw gynlluniau i newid polisi’r Cyngor ar dderbyn plant i ysgolion fel
canlyniad i’r cynnig hwn. Rhoddir gwybodaeth fanwl am drefniadau derbyn yn llyfryn
Dechrau Ysgol y Cyngor ac mae’r wybodaeth hon hefyd ar gael ar wefan y Cyngor.
https://www.monmouthshire.gov.uk/applying-for-a-school-place/

13. Risgiau a gwrth fesurau

1

Disgrifiad Risg

Gwrth Fesurau

Bydd goblygiadau staffio
drwy, er enghraifft, mai dim
ond un Pennaeth fydd ei
angen. Bydd staff yn bryderus
am ddiogelwch eu swyddi.

Bydd y corff llywodraethu dros dro, cyn
gynted ag sy’n bosibl ar ôl gorffen y
gweithdrefnau statudol, yn trin y materion
staffio. Yn ymarferol, mae cyrff
llywodraethu yn ceisio sicrhau cymaint o
barhad ag sydd modd yn y staffio yn y
sefyllfaoedd hyn.
Dilynir y polisi diogelu cyflogaeth a bydd
cefnogaeth helaeth ar gael drwy
wasanaethau Adnoddau Dynol i gefnogi
staff yr effeithir arnynt.

2

Ansefydlogrwydd ariannol ar
gyfer disgyblion yr effeithir
arnynt

Caiff trefniadau pontio eu cytuno gyda’r
ddwy ysgol a’u rhoi ar waith i sicrhau dim
mwy o ymyriad nag sy’n hanfodol.

3

Efallai y byddai’n well gan rai
rhieni anfon eu plant i ddwy
neu dair ysgol yn hytrach nag
un ysgol pob oed. Mae
ysgolion pob oed yn gysyniad
newydd mewn darpariaeth
addysg i lawer o rieni a gall
fod pryderon.

Gallai ffactorau tebyg i apêl ysgol fodern
21ain Ganrif gyda’r cyfleusterau addysg
diwedd argaeledd a chludiant am ddim
(lle’n gymwys) fod yn ystyriaethau pwysig i
lawer wrth wneud eu dewisiadau.

Gwrthwynebiad gan y
cyhoedd ac ysgolion i newid
yn oedi neu’n atal rhai o’r
gwelliannau rhag cael eu

Ymgysylltu’n gadarnhaol gyda’r ysgolion a’r
cyhoedd ar adegau addas yn ystod
datblygiad y cynnig. Mae angen
ymgynghoriad statudol ar gyfer y cynigion

4.

Ystyrir fod ysgolion pob oed presennol yng
Nghymru yn llwyddiant. Mae awdurdodau
lleol eraill yn defnyddio dull tebyg ar draws
Cymru, Lloegr a’r Alban.
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gwireddu. (Gallai un
hyn oherwydd fod y Cyngor yn dymuno
gwrthwynebiad oedi neu atal y sefydlu ysgol newydd a rhoi’r gorau i gynnal
broses)
Ysgol Deri View ac Ysgol Brenin Harri VIII.
5.

6.
7.

Gellir ymyrryd ar addysg
disgyblion, wrth i’r
ddarpariaeth newydd gael ei
datblygu ar safle ysgol “fyw”
bresennol.
Methiant i gael
cymeradwyaeth cynllunio

Cedwir yr ymyriad i’r lefel isaf bosibl. Mae
gan y cyngor brofiad o weithio ar safleoedd
“byw” a bydd yn sicrhau fod cydweithrediad
llawn gan y contractwr.

Efallai na fydd nifer disgyblion
yn dod i fod a gallai fod
cynnydd yn nifer y lleoedd
gwag.

Caiff amcanestyniadau disgyblion a lleoedd
gwag eu monitro’n gyson drwy gydol
datblygiad y cynnig ac i’r dyfodol.

Sicrhau ymgysylltu cynnar gyda Cynllunio a
Phriffyrdd.

14. Asesiad Effaith ar y Gymuned/Asesiad Effaith ar
Gydraddoldeb
14.1

Asesiad Effaith ar y Gymuned

Mae Asesiadau Effaith ar y Gymuned yn ffordd wedi’i strwythuro i’r Cyngor ddeall yn
llwyr beth yw goblygiadau ei phenderfyniadau a ph’un ai ydynt yn niweidiol neu’n
gwahaniaethu yn erbyn rhai grwpiau neu adrannau o’r gymuned. Maent yn helpu’r
Cyngor i ystyried effaith ei benderfyniadau a’i bolisïau o fewn a rhwng cymunedau yn
fwy cyffredinol,. Mae proses Asesu Effaith ar y Gymuned yn sicrhau fod proses
gwneud penderfyniadau’r Cyngor yn gadarn ac y caiff effeithiau ar bob cymuned o
fewn Sir Fynwy eu hystyried yn llawn ym musnes y Cyngor. Drwy gynnal asesiadau
effaith, mae’r Cyngor yn gweithio i hyrwyddo cydraddoldeb ar gyfer ein holl
ddefnyddwyr gwasanaethau, gweithwyr cyflogedig a’r gymuned yn ehangach.
14.2

Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb

Mae’r Cyngor yn sylweddoli fod gan bobl wahanol anghenion, gofynion a nodau a
bydd yn gweithio i atal pob math o wahaniaethu drwy hyrwyddo cysylltiadau da a
pharch at ei gilydd o fewn a rhwng ein cymunedau, preswylwyr, aelodau etholedig,
ymgeiswyr am swyddi a’r gweithlu. Bydd y Cyngor hefyd yn gweithio i greu mynediad
cyfartal i bawb i’n gwasanaethau, beth bynnag yw eu tarddiad ethnig, rhyw, oedran,
statws priodasol, cyfeiriadedd rhywiol, ailbennu rhywedd, credoau crefyddol neu
ddiffyg credoau, defnydd o’r Gymraeg, BSL, neu ieithoedd eraill, cenedligrwydd,
cyfrifoldeb am unrhyw ddibynyddion, neu unrhyw reswm arall na ellir dangos bod
cyfiawnhad drosto.
Cynhaliwyd Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb a gellir ei weld yn Sefydlu Ysgol pob
oed yn y Fenni - Monmouthshire
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15. Budd Tebygol i Ddysgwyr
Y prif newid i blant a phobl ifanc yn Deri View a Brenin Harri VIII fydd gwelliant yn
ansawdd y ddarpariaeth addysg a dylai hyn gael effaith sylweddol ar berfformiad
addysgol y disgyblion.
Mae Llywodraeth Cymru a’r Cyngor wedi mabwysiadu Confensiwn y Cenhedloedd
Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a gaiff ei fynegi mewn saith nod greiddiol fod pob plentyn
a pherson ifanc:








yn cael dechrau da mewn bywyd;
ag ystod gynhwysfawr o addysg a chyfleoedd dysgu;
yn mwynhau’r iechyd gorau posibl ac yn rhydd o gam-driniaeth, erledigaeth a
chamfanteisio;
yn cael mynediad i chwarae a gweithgareddau hamdden, chwaraeon a
diwylliannol;
yn cael eu clywed, eu trin gyda pharch a bod eu hil a’u hunaniaeth
ddiwylliannol eu hunain yn cael ei chydnabod
â chartref diogel a chymuned sy’n cefnogi llesiant corfforol ac emosiynol;
heb fod dan anfantais oherwydd tlodi..

Ystyriwn fod y cynnig hwn yn fanteisiol i blant yng nghymunedau y Fenni..

16. Addysg Gynnar, Dechrau’n Deg a Gofal Plant
16.1 Beth yw dyletswydd statudol yr Awdurdod Lleol?
Mae’n ddyletswydd ar yr Awdurdod Lleol i sicrhau y gall pob plentyn cael mynediad
i’w hawl i addysg gynnar o’r tymor yn dilyn eu pen-blwydd yn dair oed. Yn Sir Fynwy
mae gennym farchnad gymysg o ddarpariaeth blynyddoedd cynnar a gynhelir gan yr
awdurdod lleol a darpariaeth breifat nas cynhelir. Yn aml mae gan leoliadau nas
cynhelir fwy o hyblygrwydd o ran oriau agor a hyd sesiynau, felly maent yn fwy
galluog i ateb gofynion teuluoedd sy’n gweithio gyda budd ychwanegol y gallant gael
mynediad i’w haddysg gynnar a gofal plant cofleidiol mewn lleoliad fel bod llai o
drosglwyddo ar gyfer plant.
Daw rhan o ddalgylch yr ysgol o fewn ardal Dechrau’n Deg. Bydd gan deuluoedd sy’n
byw yn yr ardal hon hawl i ofal plant am ddim o’r tymor yn dilyn penblwydd eu plentyn
yn ddwy oed.
16.2 Beth fydd ar gael?
Bydd cyfleuster gofal plant mawr ar y safle fydd yn cynnwys lleoliad nas cynhelir yn
darparu addysg gynnar, gofal plant Dechrau’n Deg a gofal plant cofleidiol ar gyfer
plant 2-5 oed. Bydd y ddarpariaeth yn cynnig 309 lle yn y bore a 30 lle yn y prynhawn.
Bydd hefyd ystafell hyfforddiant a gofod swyddfa ar gyfer defnydd aml-asiantaeth yn
cynnwys gweithwyr iechyd.
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17. Cwestiynau Cyffredin
Pam y penderfynwyd cau ysgol fy mhlentyn?
Nid oes unrhyw benderfyniad wedi cael ei wneud. Mae’r Cyngor yn gwahodd
rhanddeiliaid i roi eu sylwadau ar yr opsiwn a ffefrir.
Os caiff y cynnig ei weithredu, beth yw’r amserlen debygol ar gyfer sefydlu corff
llywodraethu dros dro?
Pe byddai Cabinet y Cyngor yn penderfynu gweithredu’r cynnig, cyhoeddir Hysbysed
Statudol yn nhymor yr Hydref 2021 fydd â chyfnod gwrthwynebu o 28 diwrnod. Ar ôl
hynny, bydd angen cwblhau Adroddiad Gwrthwynebu gyda chorff llywodraethu dros
dro yn cael ei sefydlu tuag at ddiwedd tymor yr Hydref 2021. Pe byddai hyn yn
digwydd, byddai amrywiaeth o randdeiliaid yn cael eu cynrychioli ar y corff
llywodraethu, yn cynnwys rhieni, athrawon, staff cymorth, cynrychiolwyr yr awdurdod
lleol a phartneriaid lleol.
A yw’r cynnig yn realistig ac a fydd yn digwydd?
Mae’r Cyngor yn credu fod y cynnig yn realistig yng nghyswllt yr adeiladu newydd a
gynigir ar safle ysgol Brenin Harri VIII. Caiff gwaith helaeth ei wneud i benderfynu os
yw’r safle yn hyfyw.
Beth mae’r cyfnod Canolradd yn ei olygu a pham fod y Cyngor eisiau cyflwyno
cyfnod Canolradd yn yr ysgol newydd?
Caiff yr ysgol a gynigir ei chynllunio i’w rhannu yn 5 cyfnod penodol yn hytrach na’r
cyfnodau cynradd ac uwchradd traddodiadol. Y pump cyfnod yw:
Cyfnod Sylfaen – Derbyn, Blynyddoedd 1 a 2
Cyfnod Sylfaen = Blynyddoedd 3 & 4
Cyfnod Canolradd = Blynyddoedd 5,6,7 &8
Cyfnod Allweddol 4 = Blynyddoedd 9, 10 & 11
Cyfnod Allweddol 5 = Blynyddoedd 12 a 13
Bydd disgyblion ym mlynyddoedd ysgol traddodiadol, 5, 6, 7 ac 8 yn rhan o’r cyfnod
Canolradd. Caiff yr ysgol a gynigir ei chynllunio i ddarparu ar gyfer Cyfnod Canolradd
gan y profwyd i eu bod yn fuddiol wrth helpu disgyblion yn y grŵp oedran hwn y mae
eu hanghenion yn sylweddol wahanol i anghenion plant iau neu lasoed hŷn. Yn
draddodiadol gwelir gostyngiad mewn perfformiad disgyblion rhwng Blynyddoedd 6 a
7 a dengys ymchwil y gall cael cyfnod Canolradd helpu pontio ac ostwng yr effaith ar
addysg plant.
Sut caiff pontio’r plant ei gefnogi i sicrhau yr effaith leiaf ar eu haddysg?
Bydd y Corff Llywodraethu dros dro gyda chefnogaeth yr Awdurdod Lleol yn penodi
Pennaeth ar gyfer yr ysgol a gynigir a fyddai wedyn yn gweithio gyda’r ysgolion
presennol i sefydlu cynllun pontio i gefnogi’r broses.
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A fydd dalgylch yr ysgol yn newid?
Nid oes unrhyw gynlluniau i newid y dalgylch ar y cam hwn. Unwaith y cwblhawyd y
datblygiad, fodd bynnag gall fod angen i adolygu dalgylchoedd yn y dyfodol gan y gall
datblygiadau tai eraill effeithio ar ddarpariaeth ysgolion yn yr ardal.
A fydd cludiant ysgol ar gael?
Mae’r polisi presennol ar gyfer cludiant rhwng y cartref a’r ysgol/coleg yn darparu
cludiant am ddim i’r disgyblion oedran cynradd hynny sy’n byw 1.5 milltir neu fwy o’u
hysgol dalgylch a phlant oedran uwchradd sy’n byw 2 filltir neu fwy o’u hysgol
dalgylch.
Beth am staff?
Mae’r Cyngor yn hyderus y bydd mwyafrif y staff yn trosglwyddo i’r ysgol newydd.
Bydd y Corff Llywodraethu dros dro yn penderfynu os dylai swyddi’r Pennaeth a’r
Dirprwy Bennaeth eu llenwi’n fewnol a bod swydd newydd y Pennaeth yn cael ei
neilltuo neu os dodir hysbyseb genedlaethol.
Fodd bynnag, os bydd y cynnig yn mynd rhagddo a bod angen dileu swyddi yn
orfodol, caiff staff gynnig cyfle i fynegi diddordeb ar gyfer dileu swyddi gwirfoddol a’r
ceisiadau hyn fyddai’n cael eu hystyried yn y lle cyntaf.
Dilynir polisi’r Cyngor ar ddiogelu cyflogaeth lle mae angen am ddileu swyddi gorfodol.
Byddai’n rhaid i unrhyw benodiadau newydd ychwanegol gael eu cymeradwyo gan
Gorff Llywodraethu yr ysgol newydd.
Pryd fyddai’r gwaith adeiladu yn dechrau?
Os cymeradwyir y cynnig, y nod fyddai dechrau gwaith adeiladu ar safle Ysgol Brenin
Harri VIII yng Ngwanwyn/Haf 2022. Rhagwelwn y byddai’r ysgol newydd yn agor ym
mis Medi 2023 ac y byddai’r holl ddisgyblion yn symud i’r adeilad newydd ym mis
Medi 2024.
Beth am y cynnydd mewn traffig yn yr ardal y bydd yr ysgol newydd yn ei
achosi? Mae’r cyngor yn cydnabod y traffig a’r tagfeydd parcio tu allan i
ysgolion ar ddechrau a diwedd y dydd.
Caiff Asesiad Effaith Traffig ei gynnal fel rhan o’r broses cynllunio. Bydd hyn yn rhoi
ystyriaeth i reoli traffig ar y safle ac oddi ar y safle.

Pa mor ddiogel fydd y disgyblion a’r staff gydag adeiladu yn ymyl yr ysgol
bresennol? Sut fydd yr ysgol yn ymdopi gyda’r holl sŵn a llwch o’r gwaith
adeiladu?
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Mae gan y Cyngor record rhagorol o gydlynu codi adeiladau ysgol ar safleoedd byw.
Caiff yr ardal adeiladu ei gwahanu’n llwyr o waith dydd i ddydd yr ysgol gyda
diogelwch disgyblion a staff yn hollbwysig. Byddir yn amseru nwyddau’n cyrraedd i
golli dechrau a diwedd y dydd i sicrhau cyn lleied o ymyrryd ag sydd modd. Yn
nhermau’r sŵn a llwch caiff hyn ei liniaru cyn belled ag sy’n bosibl.

18. Gwybodaeth arall
Mae mwy o wybodaeth a’r newyddion diweddaraf ar gael yn
www.monmouthshire.gov.uk/schoolreorganisation.
Caiff cwestiynau cyffredin eu lanlwytho bob wythnos a’u rhoi ar wefan Cyngor Sir
Fynwy.

36

Atodiad 1 – Rhestr Ymgyngoreion

























Rhieni, gwarcheidwaid a gofalwyr holl ddisgyblion y mae’r cynnig hwn yn effeithio’n
uniongyrchol arnynt
Pennaeth, staff a llywodraethwr ysgolion y mae disgyblion yn trosglwyddo ohonynt
Disgyblion/Cynghorau Disgyblion ystolion y mae’r cynnig yn effeithio’n
uniongyrchol arnynt
Hol aelodau Cyngor Sir Fynwy
Gweinidogion Cymru
Holl Gynghorau Tref a Chymuned Sir Fynwy
Pob Aelod p Senedd Cymru sy’n cynrychioli’r ardal a wasanaethir gan yr ysgol
Pob Aelod Seneddol sy’n cynrychioli ardal Sir Fynwy
Cyfarwyddwyr Addysg pob awdurdod lleol cyfagos – Blaenau Gwent, Powys,
Torfaen, Swydd Henffordd
Pennaeth Coleg Gwent
Mon Life
GAVO
Cymdeithas Llywodraethwyr Ysgol Sir Fynwy
Cymdeithasau Addysgu
Cymdeithasau Staff Cymorth
Swyddog Polisi (Cydraddoldeb a’r Gymraeg)
Llywodraeth Cymru
Estyn
Cyfarwyddwr Addysg Ymddiriedolaeth Esgobaethol Eglwys yng Nghymru
Cyfarwyddwr Addysg Ymddiriedolaeth Esgobaethol Gatholig
Gwasanaeth Cyflawni Addysg De Ddwyrain Cymru
Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gwent
RHAG
Mudiad Meithrin
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