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Pam oedden ni eisiau siarad â chi?
Rydym yn rhan o dîm sy’n gweithio i’r
Cyngor i gefnogi ysgolion.
Fe ddaethom i’ch ysgol i siarad am y
cynlluniau ar gyfer Ysgol Gynradd
Brynffordd, Ysgol Gynradd Licswm ac
Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor.

Roeddem eisiau clywed eich barn ar yr
opsiynau ar gyfer eich ysgol ac ysgolion
eraill yn eich ardal.

Opsiwn 1
Dim newid

Daeth rhai aelodau o’ch Cyngor Ysgol i
sesiwn i leisio eich barn chi a barn
disgyblion eraill.
Fe wnaeth rhai ohonoch chi gwblhau
arolwg hefyd.

Opsiwn 2
Pob un o’n hysgolion yn
uno

Fe wnaethom ofyn i chi a oeddech chi’n
hoffi, ddim yn siŵr, neu ddim yn hoffi pob
opsiwn.

Opsiwn 3
Rhai o’n hysgolion yn
uno

Ysgol Gynradd Brynffordd
2

1
Dim newid

Pob un o’n
hysgolion yn
uno

3

Rhai o’n
hysgolion yn
uno

Ysgol Gynradd Brynffordd
Pob un o’n
hysgolion yn
uno

1
Dim newid

•
•
•
•

•

Ysgol fach
Mae pawb yn cael cyfle i
gymryd rhan mewn
cystadlaethau
Ni fyddai neb yn gorfod symud
Mae pawb yn adnabod ei
gilydd

Arian

2

•
•
•
•
•
•
•
•

Mwy o arian
Toiledau
Meysydd chwarae mwy
Mwy o lefydd i’w harchwilio
Diwrnod mabolgampau mwy
Dillad newydd
Mwy o ffrindiau
Enw newydd

•
•
•
•
•
•

Ffyrdd prysur
Byddai popeth yn newid
Gallem golli ffrindiau
Gwisg ysgol
Logo ac enw newydd
Bydd tair ysgol yn rhy fawr

Rhai o’n
hysgolion yn
uno

3

•
•
•

Mwy o ffrindiau
Mwy o le
Mwy o athrawon

•
•
•
•

Ffyrdd prysur
Penaethiaid
Llywodraethwyr newydd
Athrawon gwahanol

Ysgol Gynradd Licswm
2

1
Dim newid

Pob un o’n
hysgolion yn
uno

3

Rhai o’n
hysgolion yn
uno

Ysgol Gynradd Licswm
Pob un o’n
hysgolion yn
uno

1
Dim newid
•

•
•
•
•
•

•
•

Mwy o sylw ac amser gyda’r
athrawon, sy’n helpu ein haddysg
Mae’n fach
Ni fydd neb yn gorfod dod i arfer â
gofod
Llai o ddadlau
Mwy o bobl rydych yn eu hadnabod

Tipyn bach yn fwy
Mae angen gwersi Mathemateg
anoddach

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2
Rhai o’n
hysgolion yn
uno

Byddai pobl eisiau dod achos ei bod yn
newydd, yn fodern ac yn fawr
Mwy o ffrindiau
Teithiau byrrach
Athrawon newydd
Ennill mwy o dwrnameintiau
Mwy o athrawon
Gwisg ysgol/enw ysgol gwahanol/bathodyn
gwahanol
Bydd y maes chwarae yn fwy
Mwy o gyfarpar amser chwarae
Mwy o bobl i chwarae gyda nhw
Tîm chwaraeon gwell

Angen gwneud mwy o fwyd
Mwy o ddadlau
Mwy o anghytuno
Gallech chi golli ffrindiau
Efallai byddai pobl yn gas
Llai o le i chwarae
Mwy o elynion
Taith hirach
Efallai byddai pobl nad ydym yn eu
hadnabod sy’n gas
Bydd ffrindiau’n gadael

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

3

Mwy o ffrindiau
Bydd y maes chwarae yn fwy
Bydd y timau chwaraeon yn well
Bydd mwy o ferched a bechgyn yn y
flwyddyn na’r merched a’r bechgyn
presennol
Mwy o athrawon
Teithiau byr
Ennill mwy o dwrnameintiau
Mwy o gyfarpar

Mwy o elynion
Taith hirach
Cludiant(Bws)
Colli’ch ffrind gorau

Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor
2

1
Dim newid

Pob un o’n
hysgolion yn
uno

3

Rhai o’n
hysgolion yn
uno

Ysgol Rhos Helyg, Rhosesmor
Pob un o’n
hysgolion yn
uno

1
Dim newid

•
•
•
•
•

•
•
•

Llai o boblogaeth
Llai o broblemau cludiant
Does dim angen gwneud llawer o
siwmperi ysgol
Cae mawr
Ni fyddai dim byd yn newid

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Arian gwahanol i bob disgybl
Dim ffrindiau newydd
Dim toiledau
Dydyn ni ddim eisiau gadael

•
•
•
•
•
•
•
•

2

Ffrindiau newydd
Arbed ynni drwy rannu’r un gegin
Arbed ynni oherwydd y tyrbin gwynt os
ydy pawb yn symud i safle Rhos Helyg
Mwy o gyfarpar chwarae h.y. trim trail,
llithren, siglen
Mwy o doiledau
Ffynhonnau dŵr
Mwy o le i gadw pethau ar safle’r ysgol
arall
Bws

Mwy o lygredd achos bod pobl yn
teithio’n bellach
Gwisg ysgol newydd
Athrawon newydd
Efallai bydd angen symud
Taith ysgol
Dim digon o le i chwarae
Dim digon o le yn yr ystafell
ddosbarth
Mwy o waith i’r ysgol
Dim cyfle i ddewis ysgol

Rhai o’n
hysgolion yn
uno

3

•
•
•
•
•
•
•
•

Llai o lygredd
Ystafelloedd dosbarth llawn
Mwy o doiledau
Ffrindiau newydd
Arbed ynni
Tŷ gwydr
Un cogydd
Mae’r ddwy ysgol yn ysgolion bach
felly dylen nhw uno i wneud yr ysgol
fwy

•
•
•
•
•

Gwisg ysgol
Colli swyddi
Taith car hirach i rai teuluoedd
Mwy o fyrddau oherwydd diffyg lle
Angen i’r cogydd wneud mwy o
fwyd

Canlyniadau’r Holl Ysgolion
2

1
Dim newid

Pob un o’n
hysgolion yn
uno

3

Rhai o’n
hysgolion yn
uno

Cafodd yr arolwg ei gwblhau gan 27 o
blant a phobl ifanc a 4 rhiant.

Opsiwn 1
Dim newid

Roedd 5 o Ysgol Brynffordd, 6 o Ysgol
Licswm, 19 o Ysgol Rhos Helyg a 2 o
ysgolion eraill.
Yn gyffredinol, y dewis mwyaf
poblogaidd oedd Opsiwn 3.

Roedd yn well gan bobl Brynffordd Opsiwn 1.

Opsiwn 2
Pob un o’n hysgolion yn
uno

Roedd yn well gan bobl Licswm Opsiwn 1
hefyd.
Roedd yn well gan bobl Rhos Helyg Opsiwn 3.
Roedd 10 o’r 33 arolwg a ddaeth i law yn
cynnwys sylwadau hefyd.

Opsiwn 3
Rhai o’n hysgolion yn
uno

Sylwadau Plant a Phobl Ifanc


“Byddai’n well gen i opsiwn 3 achos fe allai wneud



deimlo’n hapus ac wedi fy helpu i gyflawni fy holl

ein hysgol yn well ac yn fwy poblogaidd. Gallem ni

nodau. Peidiwch â newid fy ysgol os gwelwch yn

gael mwy o gyfleoedd mewn cystadlaethau, efallai
bydd ein technoleg yn well ac efallai bydd ein
hystafelloedd dosbarth yn well ac yn fwy modern”.

“Dwi’n meddwl bod Rhos Helyg wedi gwneud i mi

dda”.


“Dwi yn fy mlwyddyn olaf yn Rhos Helyg a bydd yn
bechod os yw’r ysgol hon yn cau achos dwi wedi
cael amser gwych yma”.



“Mae gan Gyngor Sir y Fflint ddogfen ar y



chwarae gyda fy ffrindiau yn yr awyr agored.

rhyngrwyd yn barod sy’n dangos safle Ysgol

Dwi’n hoffi gweld defaid. Mae fy athro yn

Licswm fel safle addas i’w ddatblygu os yw’r
ysgol yn cau. Pe bai hyn yn digwydd, ni fyddai
unrhyw un o’r opsiynau sydd wedi’u trafod
eisoes yn darparu ar gyfer y cynnydd mawr
posibl yn nifer y plant. Gan nad oes cynllun
argaeledd tai 5 mlynedd (neu gyfnod hirach) ar
gael, sut mae modd gwneud unrhyw
benderfyniad ar nifer y lleoedd ysgol a’u
lleoliad?”

“Dwi’n caru fy ysgol. Dwi wrth fy modd yn

gyfeillgar.”


“Byddai’n well gen i aros yn Rhos Helyg achos
mae’n agosach i fy nghartref ac mae fy athro yn
wych. Dwi’n meddwl y bydda i’n cael llai o sylw a
chymorth os oes mwy o blant yn dod i’n hysgol..”

Sylwadau Plant a Phobl Ifanc



“Peidiwch ag atal pobl rhag cael addysg!”

“Dwi’n caru fy ysgol. Peidiwch â’i chau os
gwelwch yn dda. Dwi’n cerdded yno weithiau
ar draws Mynydd Helygain o dŷ fy Nain. Mae
pawb yn cael amser gwych yn Ysgol Rhos
Helyg.”



“Dwi wedi symud i bentref Brynffordd yn
ddiweddar ac mae fy mhlentyn ar yr rhestr aros i
fynd i Ysgol Gynradd Brynffordd. Dwi’n deall nad
yw’r sefyllfa bresennol yn gallu parhau , ond
byddai newid enfawr fel hyn i dair ysgol yn ormod
ar sail niferoedd disgyblion. Hefyd, mae angen
ystyried yr effaith ar y plant eu hunain a sut
bydden nhw’n teithio i’w hysgol newydd.” (Sylw
gan Riant)



“Dwi wir eisiau aros yn Rhos Helyg achos
dwi’n hoffi fy holl athrawon a sut maen nhw’n

fy addysgu. Hefyd, dwi’n mwynhau mynd i’r
clwb ar ôl yr ysgol pan mae mam a dad yn
gweithio ac yn methu dod i’m casglu am 3.10
p.m. Hefyd, dwi’n mwynhau gofalu am ieir yr
ysgol fel rhan o’r system rota. Hefyd, dwi
eisiau aros yn Rhos Helyg achos dwi eisiau
mynd i Ysgol Alun yr Wyddgrug.”

Beth sy’n digwydd nesaf?
Bydd cynghorwyr a swyddogion yn cyfarfod i ystyried
yr holl adborth o’r Ymgynghoriad Anffurfiol a
phenderfynu pa opsiwn yw’r gorau.
Byddwn yn rhoi gwybod i bawb am y canlyniad.

Os hoffech chi gael rhagor o
wybodaeth, mae dogfennau ar
gael ar y rhyngrwyd.
Ewch i:
http://www.siryfflint.gov.uk/cy/
Resident/Schools/SchoolModernisationRelated/Home.aspx

Diolch i
chi am
eich
cymorth!

