
6. Ysgol Gyfun Oakdale 

LLEIHAU EFFAITH TLODI AR GYRHAEDDIAD ADDYSGOL 

ARSYLLFA POLISI ASTUDIAETH ACHOS 6 

 

Enw’r Ysgol/Lleoliad: Ysgol Gyfun Oakdale  

Awdurdod Lleol: Caerffili 

Math o Ysgol/Lleoliad: Uwchradd 

Cyfrwng Iaith: Saesneg 

Nifer y Disgyblion: 599 

Canran Prydau Ysgol am Ddim: 19% 

Canolbwynt yr Astudiaeth Achos 

Perthnasau cadarnhaol o ansawdd uchel sy’n seiliedig ar barch gan y naill 

ochr a’r llall sydd wedi cael eu datblygu trwy’r ysgol gyfan yn defnyddio 

fframwaith ar gyfer lles y disgyblion a’r staff gan yr Uwch Dîm Arwain. 

 

 

Mae Ysgol Gyfun Oakdale yn ysgol gydaddysgol 11-16 cyfrwng Saesneg a gynhelir 

gan Awdurdod Lleol Cyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili. Mae’r ysgol yn gwasanaethu 

pentrefi Oakdale a Phenmaen a’r ardal o amgylch. Mae’r ardal yn un o dai cymysg 

gyda chymharol ychydig o anfantais neu amddifadedd cymdeithasol.  Ar hyn o bryd 

mae 599 o ddisgyblion ar y gofrestr.1 Cafodd yr ysgol ei sefydlu i wasanaethu 

cymuned lofaol yng nghymoedd de Cymru ac mae amgylchiadau cymdeithasol ac 

economaidd ôl-ddiwydiannol yr ardal yn nodweddiadol o’r rhanbarth. Mae oddeutu 

19% o ddisgyblion wedi bod yn gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim (PYADd) 

dros y pum mlynedd diwethaf;2 mae hyn yn uwch na’r ffigwr cyfartalog cenedlaethol 

ledled Cymru.  Mae proffil ethnig yr ysgol ymron yn gyfan gwbl wyn Prydeinig a 

Saesneg yw iaith gyntaf yr holl ddisgyblion.3  

Yr Astudiaeth Achos 

Mae’r astudiaeth achos hon yn canolbwyntio ar berthnasau cadarnhaol o ansawdd 

uchel sy’n seiliedig ar barch gan y naill ochr a’r llall sydd wedi cael eu datblygu trwy’r 

ysgol gyfan yn defnyddio fframwaith ar gyfer lles y disgyblion a staff gan yr Uwch 

Dîm Arwain sy’n canolbwyntio ar ‘genhadaeth i greu cymuned hapus a chynhyrchiol 

ble y mae pawb yn cael eu gwerthfawrogi’.4  

                                                             
1 Fy Ysgol Lleol 
2 Stats Cymru 
3
 Adroddiad Arolwg Ysgol Estyn 2009 

4 Gwefan yr ysgol http://learn.caerphilly.org.uk/oakdalecomprehensive/ 

http://learn.caerphilly.org.uk/oakdalecomprehensive/


Dechreuodd y pennaeth yn yr ysgol yn Ebrill 2007 gydag arolwg i gael ei gynnal yn 

Nhachwedd 2008. Gyda phenodi Dirprwy Bennaeth Cwricwlwm ym Medi 2008 a 

Phennaeth Cynorthwyol Bugeiliol yn Ionawr 2009 ynghyd â’r Bwrsar a oedd eisoes 

yn ei swydd, fe sefydlwyd yr Uwch Dîm Arwain (UDA) fel ac y mae ar hyn o bryd. 

Ceir eglurder llwyr ynghylch y gofynion ar gyfer arweinyddiaeth yn yr ysgol: mae 

creadigrwydd, datrys problemau, dyheadau uchel, agwedd sy’n edrych tuag allan, y 

gallu i gynnal perthnasau o ansawdd uchel a theyrngarwch yn hanfodol i’r uwch 

arweinwyr yn Oakdale. Mae Cadeirydd y Llywodraethwyr yn disgrifio’r pennaeth fel a 

ganlyn: 

“Yn meddu ar synnwyr eglur o bwrpas a gweledigaeth, ar 

yr un donfedd â barn y llywodraethwyr am ysgol 

gymunedol; parodrwydd i wrando ar staff, llywodraethwyr a 

rhieni; gallu eithriadol i gyfuno materion cymhleth ac yna 

cymryd y camau gweithredu priodol; hygrededd trwy 

gyflawni addewidion; a sgil wrth gyfathrebu yn fewnol, 

gydag ysgolion eraill, ac i ystod eang o gynulleidfaoedd.”   

 Cadeirydd y Llywodraethwyr 

Yn ôl yr ysgol y meysydd sydd wedi cael yr effaith fwyaf ar wella safonau yw: 

 Arweinyddiaeth a Rheolaeth - darparu gweledigaeth a 

sefydlu pwrpas cyffredin mewn diwylliant sydd ddim yn 

gweld bai. 

 Ymddygiad a Phresenoldeb - darparu cymuned wâr a 

gwareiddiol, ble mae presenoldeb ac ymddygiad da yn 

norm. 

 Cwricwlwm a Chyrhaeddiad - darparu pwrpas 

academaidd eglur a’r fframwaith i gyflawni’r pwrpas 

hwnnw. 

 Addysgu a Dysgu - darparu diwylliant ble’r anogir 

cymryd risg gyda phrofiadau dysgu, gyda’r nod o gael y 

cymwysterau gorau i bawb. 

Siwrnai Oakdale 

Gydag arolwg i gael ei gynnal yn Nhachwedd 2008, datblygodd y pennaeth 

werthoedd craidd yr ysgol yn gyflym trwy gyfres o gyfarfodydd. Cynhaliwyd y 

cyfarfodydd hyn ledled yr ysgol gyfan ac fe gydweithiodd y staff i nodi’r hyn oedd yn 

dda a’r hyn nad oedd yn dda, ac yna mabwysiadodd y pennaeth agwedd o’r brig i 

lawr tuag at ymdrin â ffaeleddau a ganfuwyd gyda chefnogaeth y staff a’r corff 

llywodraethu. Sefydlwyd yr UDA newydd i roi’r agwedd hon ar waith.  Dyfarnodd yr 

arolwg yn Nhachwedd 2008 yr ysgol i fod yn foddhaol, ond nododd yr esboniad 

‘weddnewidiad’ yn y rhagolygon ar gyfer dyfodol yr ysgol. 



Cyn i’r pennaeth ddechrau roedd staff eisoes yn gweithio ar system o gosbi a 

gwobrwyo.  Gwelodd y pennaeth hwn fel cryfder datblygu ac anogodd staff i 

ddatblygu’r system ac roedd yn ei gefnogi’n gadarn. Gyda phenodiad y Pennaeth 

Cynorthwyol Bugeiliol, aeth y tîm bugeiliol o bum Rheolwr Cynnydd a’r Cydlynydd 

Anghenion Arbennig ati i weithio gyda’r Arweinwyr Tîm Cwricwlwm a staff i sicrhau 

lefel o gysondeb ledled yr ysgol wrth ddefnyddio’r cosbau a gwobrau hyn.  Dyma 

oedd sail yr holl ddatblygiadau eraill yn yr ysgol ac, ynghyd â’r gofal bugeiliol, mae’n 

dal i fod heddiw.    

“Mae disgyblion yn ymddiried ynom, maen nhw’n gwybod y gallant ddod atom 

ni am help, mae’r plant yn deyrngar iawn, os ydyn nhw’n meddwl bod 

rhywbeth wedi codi sy’n annheg yna fe wnawn ddod atom ni a dweud wrthym 

ni gan eu bod yn gwybod y byddwn yn delio gydag ef.” 

Llais Athro 

Ymddygiad ar gyfer Dysgu – System Cosbi a Gwobrwyo 

Mae disgyblaeth ysgol yn flaenoriaeth allweddol yn Oakdale sy’n cael ei briodoli trwy 

ymddygiad ar gyfer dysgu. Mae’r UDA yn hyrwyddo ac atgyfnerthu’r defnydd 

effeithiol o reolau ymddygiad syml, sy’n cael eu defnyddio’n gyson ledled yr ysgol, 

ym mhob dosbarth ac ym mhob coridor. Gellir gweld y disgyblion yn dilyn eu trefn 

osodedig ar gyfer sefyll mewn llinellau, mynd i mewn i ddosbarthiadau a setlo lawr i 

weithio yn eu gwersi, waeth pa amser o’r dydd yw hi, neu ba wersi sy’n cael eu 

cynnal.  Ni cheir dim goddefgarwch i weiddi, iaith anweddus a gadael dosbarth. Mae 

disgyblion yn gwerthfawrogi cynhwysiant ac mae plant agored i niwed yn cael eu 

derbyn a’u meithrin. Mae’r diwrnod ysgol yn cael ei gynnal mewn awyrgylch o barch 

gan y naill ochr a’r llall. Gellir teimlo synnwyr o dawelwch a phwrpas o amgylch y 

coridorau. 

Yn ystod y cyfnod trosglwyddo (Blwyddyn 6-i-7) mae disgyblion yn cael eu cyflwyno i 

ddiwylliant yr ysgol.  Mae disgyblion yn derbyn negeseuon clir a chyson ynghylch 

disgwyliadau’r ysgol mewn perthynas â phresenoldeb, ymddygiad, dyheadau a 

chyrhaeddiad.  

“Mae’r ffiniau’n cael eu gosod yn glir ar ddechrau Blwyddyn 7, rydym i gyd yn 

gwybod ble’r ydym ni, rydym yn cael gwybod sut i ymddwyn a’r gwobrau y 

gallwn eu cael, a’r cosbau y byddwn yn eu cael os na fyddwn yn ymddwyn yn 

iawn.” 

Llais Disgybl  

“Mae plant yn gwybod y bydd ffiniau eglur yn cael eu defnyddio ym mhob 

gwers, rydym yn disgwyl yr un safonau o ymddygiad gan bob disgybl.” 

Llais Athro 

Mae disgyblaeth ymddygiad ar gyfer dysgu yn cael ei gyflawni mewn dull 

cadarnhaol, nid yw athrawon yn gweiddi, rhoi pryd o dafod i ddisgyblion nac yn 



gwneud iddynt eistedd mewn tawelwch, ceir teimlad o barch, ni cheir gwrthdaro, ac 

mae disgyblion yn gwybod beth sy’n ddisgwyliedig ganddynt. Ni cheir dicter ac mae 

cosbau’n glir, ac mae’r holl staff a disgyblion yn cadw at yr un system a chydweithio i 

atgyfnerthu hyn.  O ganlyniad mae disgyblion yn gwybod yn union beth yw canlyniad 

ymddygiad a gweithredu amhriodol, (ystod o godau cosb S1 i S5, gorfod aros ar ôl 

ysgol, adroddiad ac ati). Mae athrawon yn gallu addysgu am nad ydynt yn “ymladd 

tân” ac mae plant yn disgwyl cael eu haddysgu ym mhob gwers. 

Mae’r ysgol yn defnyddio system dilyn data er mwyn canfod grwpiau o ddisgyblion 

sy’n achosi pryder ac aflonyddwch, sy’n anghofio llyfrau ac offer, sydd ddim yn 

gwneud gwaith cartref ac sydd ddim yn gwisgo’r wisg gywir. 

“Weithiau rwyf angen dysgu  beth i beidio gwneud, doeddwn i ddim yn 

sylweddoli beth oeddwn yn ei wneud.” 

“Mae’r cynllunydd yn helpu, mae fy rhieni’n gallu gweld fy holl wobrau ac os 

fyddaf yn cael cosb gallwn drafod hynny.” 

“Nid yw rhieni’n hapus os ydych yn cael cosb, fe wnes i newid fy agwedd tuag 

at wersi, fe wnes i ddysgu oddi wrth fy nghamgymeriadau, rwyf ar y llwybr 

iawn nawr.” 

Lleisiau Disgyblion 

Yn ystod y ‘gweddnewidiad’ canfuwyd bod amser cinio hefyd yn achos pryder felly 

penderfynodd yr UDA gadw’r holl ddisgyblion yn yr ysgol.  Tawelodd y pentref ac fe 

ddaeth yr aflonyddwch, sbwriel ac ati i ben. Roedd gwaharddiadau wedi eu targedu’n 

uchel ac roedd y gymuned yn parchu’r athrawon a’r penderfyniadau oedd yn cael eu 

gwneud yn yr ysgol i fynd i’r afael ag ymddygiad amhriodol ac yn siarad am bethau’n 

digwydd yn yr ysgol yn defnyddio’r un iaith (cosbau a gwobrau). 

“Mae ein cymuned yn hoffi disgyblaeth gadarn.” 

Pennaeth Cynorthwyol Bugeiliol 

Ledled yr ysgol gyfan, ar ddiwedd pob tymor gall disgyblion ennill ystod eang o 

wobrau fel camera, peiriant Wii, i-Pad, ac ipod. Cynhelir cystadlaethau rhwng tai a 

cheir gwobrau hefyd am waith rhagorol a gwobrau presenoldeb ar ffurf ymweld â’r 

llawr sglefrio iâ, sinema a McDonalds. Mae gan bob Grŵp Blwyddyn ei raffl ei hun er 

mwyn tegwch. 

 “Os wyt ti’n dda iawn ti’n falch ohonot dy hun.” 

“Mae pawb yn ceisio gweithio tuag at y diwedd i ennill y wobr fawr; rydym i 

gyd yn gweithio tuag at y gôl honno.” 

 Llais Disgybl 

Mae disgyblion yn ymddiried yn eu hathrawon ac mae perthnasau wedi cael eu 

datblygu trwy adeiladu ar sylfaen o barch gan y naill ochr a’r llall.  Pan fydd y 



canlyniadau’n cyrraedd a’r graddau’n parhau i godi mae’n rhoi hyder i staff 

sylweddoli bod yr hyn y maent yn ei wneud mewn ffordd gyson yn gweithio, ac maen 

nhw eisiau parhau a datblygu eu hymarfer ymhellach. Mae staff hefyd wedi sylwi bod 

disgyblion eisiau bod yn y mwyafrif a’u bod yn cael eu hysgogi i wneud yn well yn 

academaidd. 

“Mae’n ffasiynol bellach i gyflawni, i ymddwyn yn dda; mae’r holl blant, waeth 

beth yw eu cefndir, eisiau bod yn rhan o hynny, mae plant yn ymdrechu i 

symud ymlaen, maen nhw eisiau bod yn rhan o’r ethos heriol hwnnw.” 

Llais Athro 

Ceir canfyddiad cyffredin bod disgyblion yn gwybod eu bod yn dod i’r Ysgol i weithio 

a chanolbwyntio ar eu cyrhaeddiad. Mae gan Oakdale system wobrwyo hefyd ar 

gyfer canlyniadau arholiadau TGAU.  Mae sgyrsiau am werth yn dechrau ym 

Mlwyddyn 10, ac mae’n bosib i’r rhai sy’n gadael Blwyddyn 11 ennill y canlynol: 

Papur Gradd Canlyniad Amodol Gwobr 

Haen uwch Saesneg    A* Saesneg Pas Mathemateg   £50.00  

Haen uwch Mathemateg A* 

Mathemateg 

Pas Saesneg £50.00  

Haen uwch Saesneg  A - £20.00 

Haen uwch Mathemateg A - £20.00 

Haen Sylfaenol Saesneg C - £50.00 

Haen Sylfaenol Mathemateg C - £50.00 

Unrhyw lefel arall - 2 radd uwchben rhagwelydd 

FFT  

£20.00 

 

Mae gwobrau’n cael eu talu mewn arian parod ar gasglu canlyniadau. Bydd y marc 

uchaf yn Saesneg yn ennill ipad mini i’r disgybl hwnnw a’r marc uchaf mewn 

Mathemateg yn ennill ipad mini i’r disgybl hwnnw. 

“Rydym yn gwybod bod hyn yn ymarfer cyffredin ac mae 

cytundebau yn cael eu gwneud adref ar hyd y wlad.  Rydym 

yn gwneud ein cytundeb ein hunain gyda disgyblion fel 

ysgogiad ychwanegol sy’n lleihau’r pwysau adref i rai o’n 

rhieni.” 

Dirprwy Bennaeth 

Addysgu a Dysgu 

Yn ôl staff yn Oakdale mae’r systemau sy’n cael eu defnyddio ar gyfer monitro 

cynnydd yn drwyadl a chadarn, ac maen nhw wedi cael eu gwella trwy ddefnyddio 

data o ansawdd uchel.  Mae’r pennaeth yn darparu hyfforddiant data o ansawdd 

uchel i staff allweddol ac mae data’n cael ei gyflwyno fel y gellir dilyn grwpiau agored 

i niwed, yn cynnwys disgyblion Prydau Ysgol am Ddim (PYADd) ym mhob pwnc.   



“Rydym yn adnabod ein disgyblion prydau ysgol am ddim 

yn gynnar, rydym yn gwybod am gefndir y plant; rydym yn 

gwybod beth sy’n digwydd yn eu bywydau, rydym yn 

gyson yn monitro eu lles a’u cynnydd, rydym eisiau iddyn 

nhw gael y canlyniadau gorau.” 

“Mae gennym weithdrefnau caeth iawn, os yw disgyblion 

mewn angen bydd y Pennaeth yn darparu ar eu cyfer, 

rydym yn ymdrin â phawb fel unigolon.” 

Llais Athro 

Mae’r UDA yn credu’n gadarn bod eglurder pwrpas ynghyd â llai o wrthdyniadau 

wedi gwneud i’r ysgol ganolbwyntio ar ddeilliannau ac roedd y tîm arwain yn gallu 

canolbwyntio ar addysgu a dysgu. Datblygodd cyfweliadau ‘beth yw’r sefyllfa’ gydag 

arweinwyr canol atebolrwydd cadarn, ac fe wnaeth dull arwain o bolisi drysau agored 

chwarae rôl allweddol, a ddatblygodd ymddiriedaeth a diwylliant o beidio â gweld bai.  

Mae gan staff addysgu cyfeillgar, hawdd mynd atynt berthynas ffyddiog â’i gilydd ac 

mae’r UDA yn annog cymryd risgiau ymarferol.  Caiff hyn ei atgyfnerthu gan 

sylwadau staff addysgu: 

“Mae pob un ohonom yn rhannu arfer da.  Nid ydym yn ofni 

mynd ac arsylwi gwersi eraill, gallwn fynd i mewn ac allan, 

cymryd nodiadau.  Os fydd rhywbeth yn llwyddiant gall pob 

un ohonom ei roi ar waith.” 

Athro 

“Nid oes gennym unrhyw broblemau gyda staff yn arbrofi, 

os fydd staff yn cael syniad rydym yn eu hannog i roi 

cynnig arno, gweld beth sy’n digwydd, ei werthuso, os 

yw’n gweithio – gwych, os na – symud ymlaen a rhoi 

cynnig ar rywbeth arall.” 

Dirprwy Bennaeth 

Sefydlwyd Grŵp Addysgu a Dysgu a ddatblygodd y ‘blwch offer addysgu a dysgu’, a 

darparodd arweinydd y tîm hyfforddiant mewn swydd ar ‘asesiad ar gyfer dysgu’, a 

‘dysgu i ddysgu’.  Aeth yr holl staff i westy am y diwrnod a chael hyfforddiant mewn 

swydd allanol i ychwanegu at y blwch offer addysgu a dysgu.  Er enghraifft mae gan 

yr ysgol system goleuadau traffig mewn lle erbyn hyn - gellir dangos cardiau coch, 

melyn a gwyrdd wedi eu lamineiddio yn y dosbarth er mwyn i ddisgyblion ddangos 

eu dealltwriaeth o wers, neu ofyn am gymorth.  Ac mae byrddau gwyn bach hefyd yn 

cael eu defnyddio mewn dosbarthiadau i annog disgyblion i roi cynnig ar ateb 

cwestiynau. 

“Mae’r offer cyfranogol yn helpu athrawon i wybod os ydyn 

nhw wedi anelu’r wers yn gywir.” 

Athro 



Mae staff yn cwrdd yn rheolaidd mewn timoedd cwricwlwm i sicrhau cysondeb yn 

natblygiad polisi a gweithdrefnau, ac i ddarparu cyfleoedd i arddangos arfer gorau, 

mae hyn yn cynnwys ymgysylltu â rhieni ac annog dysgu adref. 

“Un o’r pethau cyffredin yr ydym yn ei glywed yw 

‘doeddem ni ddim yn gwneud pethau fel hyn yn ein 

dyddiau ni.” 

Athro 

Er mwyn goresgyn rhwystrau o’r fath i ddysgu cynhaliodd yr ysgol ‘Noson Datblygiad 

Craidd i Rieni’. Trwy ganolbwyntio ar ddisgyblion oedd angen anogaeth ychwanegol i 

gael Gradd C targedwyd 30 o rieni a mynychodd 21 ohonynt. Mynychodd disgyblion 

a rhieni gyda’i gilydd a threulio 1 awr gyda’r Adrannau Mathemateg a Saesneg. 

Rhoddwyd offer sylfaenol i gyfranogwyr fel pinnau, pensiliau, papur dargopïo, 

cwmpawdau, mesurwyr ongl, prennau mesur ac adnoddau cyn bapurau. Yn ystod y 

noson rhoddwyd cyfarwyddyd clir i gyfranogwyr ynghyd a gwybodaeth ynghylch yr 

hyn y gallant ddisgwyl i ddigwydd i’w plentyn rhwng Ionawr a Mehefin er mwyn 

ymrwymo rhieni i’w helpu nhw i helpu eu plant. 

Yn dilyn hyn gosodwyd gwaith cartref ychwanegol i ddisgyblion bob wythnos, yr 

oedd disgwyl i rieni ei wirio, ac a fyddai’n cael ei roi yn ôl i rieni ar ôl i’r athro ei farcio 

er eu gwybodaeth ac er mwyn eu helpu i ddilyn cynnydd eu plentyn. Mae sesiynau 

galw draw hefyd yn cael eu cynnal i rieni trwy gydol y flwyddyn i’r rhai sydd eisiau 

mwy o gyfarwyddyd a chymorth. 

Roedd y noson wedi ei chynllunio hefyd i annog rhieni i feddwl am gyfleoedd bywyd 

gwybodus i’w plant ac i feddwl am gael sgyrsiau gyda nhw am ddyfodol i ymgyrraedd 

ato. Cafwyd adborth cadarnhaol gan rieni a ddywedodd eu bod yn deall yr angen i 

fod yn onest gyda’u plant a dweud wrthyn nhw pam fod meddu ar sgiliau bywyd go 

iawn yn bwysig.  

“Rydym yn dweud wrth ein holl ddisgyblion i beidio byth â 

rhoi’r ffidil yn y to, disgwylir i’r holl blant gyflawni eu 

potensial.” 

Dirprwy Bennaeth 

Mae Oakdale wedi datblygu system mentora effeithiol i fonitro cynnydd disgyblion, 

ac mae Athrawon Dosbarth yn gyfrifol am gynnydd academaidd yr holl ddisgyblion 

yn eu gofal.  Fel ysgol sy’n cael ei gyrru gan gynnydd mae mentoriaid a rhai sy’n 

cael eu mentora yn cwrdd ar sail un i un bob tymor i drafod canlyniadau ac i barhau i 

ysgogi dyheadau.  

Trwy newid tiwtoriaid o gwmpas roedd yr UDA yn gallu gweld pwy oedd yn gweithio 

orau ac yn fwyaf effeithiol gyda grwpiau blwyddyn penodol.  Mae’r system mentora 

yn Oakdale bellach yn rhedeg yn gylchol.  Mae mentoriaid penodol ar gyfer 

Blwyddyn 7, sydd ddim yn newid, ac yna ym Mlwyddyn 8 mae disgyblion yn cael 



mentor newydd sy’n aros gyda nhw tan Flwyddyn 11.  Mae hyn yn golygu pan fydd 

mentoriaid yn cyrraedd diwedd cylch Blwyddyn 11 maen nhw’n dewis disgyblion 

Blwyddyn 8 newydd yn y flwyddyn academaidd nesaf ac yn dilyn eu cynnydd trwy’r 

ysgol nes iddynt gyrraedd Blwyddyn 11. 

“Rydym ni yma i’w helpu a’u cefnogi nhw, ac i wneud yn 

siŵr eu bod yn gadael gyda’r cyfleoedd gorau i ddod allan 

o’r amgylchiadau y maen nhw ynddynt, ac rydym yn dweud 

wrthynt mai cymwysterau yw eu cyfle mewn bywyd.” 

Athro Dosbarth 

Datblygu Llais y Dysgwr yn Ysgol Gyfun Oakdale 

Mae’r Grŵp Llais y Dysgwr yn cynnwys naw disgybl o flynyddoedd 7 i 10 ac mae’n 

is-grŵp o’r cyngor ysgol, y mae aelodau ohono’n cael eu hethol gan eu 

dosbarthiadau. 

Cyfarfu’r grŵp, sy’n canolbwyntio ar addysgu a dysgu, am dri sesiwn i drafod y 

themâu canlynol: 

 Beth yw rhinweddau athro da? 

 Beth sy’n gwneud gwers dda? 

 Beth sy’n rhwystro dysgu yn y dosbarth a beth sy’n 

helpu disgyblion i ddysgu? 

Yn ystod pob sesiwn drafod fe greodd disgyblion boster ar y thema.  Cafodd y 

posteri hyn eu harddangos yn ystafell y staff ar yr hysbysfwrdd addysgu a dysgu a 

dosbarthwyd adroddiad gyda manylion y posteri hyn i’r holl staff. 

“Mae’r gwersi’n dda; mae’r athrawon yn rhyngweithio gyda’r disgyblion.” 

“Byddwn yn dweud wrth athro os oeddwn i’n meddwl nad oedd gwers yn 

gweithio’n dda.  Byddwn yn dweud wrthyn nhw beth allai ei gwneud hi’n fwy 

diddorol; fydd pobl ddim yn dysgu cystal os ydyn nhw’n cael y wers yn 

anniddorol.” 

 Llais Disgybl 

Cynhyrchodd y disgyblion DVD oedd yn crynhoi eu canfyddiadau.  Dangoswyd y 

DVD yn ystod gwasanaethau.  Mynychodd staff wasanaethau ynghyd â’u 

dosbarthiadau, ac roedd hyn yn sicrhau ei bod yn amlwg i ddisgyblion bod staff wedi 

gweld y DVD.  Roedd adborth gan ddisgyblion oedd wedi gweld y DVD yn 

gadarnhaol iawn, nododd nifer ohonynt gydymdeimlad â’r farn oedd yn cael ei 

datgan; er enghraifft dywedodd un disgybl:  



“Roedd y DVD yn dda iawn achos roedden nhw’n dweud popeth yr ydym ni i 

gyd yn ei feddwl.”5  

Llais Disgybl 

Cynhaliodd y disgyblion archwiliad gwersi hefyd trwy gyfrwng arolwg a chynnig 

adborth yn adlewyrchu ansawdd yr addysgu a dysgu yn Oakdale o’u safbwynt nhw. 

Roedd tair adran i’r holiadur: 

 Strwythur y wers 

 Deilliannau canfyddedig y wers 

 Perthynas rhwng staff a disgyblion a sut y canfyddir 

athrawon 

Cafodd y data ei ddadansoddi a chynhyrchwyd adroddiad oedd ddim yn barnu.  

Cafodd yr holl staff gopi o’r adroddiad a arweiniodd at gryn drafodaeth yn yr ystafell 

athrawon ac roedd yn bwynt ar yr agenda mewn cyfarfodydd maes cwricwlwm. 

“Mae angen i ni barhau i ddatblygu llais y disgybl er mwyn i 

ddisgyblion barhau i weld eu hunain fel partneriaid 

gweithredol ym mywyd yr ysgol, ac nid fel defnyddwyr 

goddefol o gynnyrch sydd wedi ei gynllunio’n barod.  Mae 

angen adfywio’r synnwyr hwn o bartneriaeth bob blwyddyn 

trwy gyfranogiad disgyblion mewn adolygiadau rheolaidd 

o’u gwaith a’u cynnydd, a thrwy’r sylw didwyll y mae staff 

yn ei dalu i’w barn ar bob agwedd ar weithgaredd a threfn 

yr ysgol.” 

Dirprwy Bennaeth 

Mae disgyblion Oakdale wedi gwneud fideo sydd ar gael ar wefan Llais y Disgybl 

Cymru: 

<http://www.pupilvoicewales.org.uk/grown-ups/get-involved/developing-

learner-voice-in-oakdale-comprehensive-school/>  

 

Tystiolaeth o Effaith 

Mae disgyblion bellach yn gadael yr Ysgol gyda phosibiliadau: 

“Roedd ysgol gynradd yn rhy hamddenol; mae hwn yn llawer gwell 

amgylchedd ar gyfer dysgu.” 

“Rwyf eisiau parhau i ddysgu, rwy’n meddwl am Goleg neu Brifysgol.” 

                                                             
5 http://www.pupilvoicewales.org.uk/grown-ups/get-involved/developing-learner-voice-in-oakdale-
comprehensive-school/ 
 

http://www.pupilvoicewales.org.uk/grown-ups/get-involved/developing-learner-voice-in-oakdale-comprehensive-school/
http://www.pupilvoicewales.org.uk/grown-ups/get-involved/developing-learner-voice-in-oakdale-comprehensive-school/


Lleisiau Disgyblion 

Mae gwaith caled gan staff a disgyblion wedi arwain at ‘gau bwlch cyrhaeddiad’ 

rhwng disgyblion PYADd a disgyblion dim PYADd (gweler graffiau ar y dudalen 

ganlynol).  

Yn 2013 canran y disgyblion PYADd a gyrhaeddodd Lefel CA3 disgwyliedig y 

dangosydd pynciau craidd oedd 76.0%, a 76.2% i ddisgyblion dim PYADd, blwch o 

0.2%. Mae canlyniadau Lefel 2 TGAU dros y pum mlynedd diwethaf hefyd wedi 

cynhyrchu gostyngiad yn y bwlch cyrhaeddiad.  Yn 2008  roedd y bwlch rhwng 

disgyblion PYADd a disgyblion dim PYADd oedd yn cyrraedd trothwy Lefel 2 o 5 

TGAU Gradd A*-C yn 35.3%, yn 2013 cafwyd gostyngiad i 10.9%. 

Mae’r gwaith caled yn parhau a’r her wrth symud ymlaen yn Oakdale yw lleihau’r 

bwlch cyrhaeddiad ar drothwy cynhwysol Lefel 2 sef cyfaint y cymwysterau sy’n 

gyfwerth â TGAU Gradd A*-C yn cynnwys un mewn Saesneg neu Gymraeg iaith 

gyntaf ac un mewn Mathemateg. 

Data Fy Ysgol Leol 6 

Disgyblion sydd wedi cyrraedd y lefel CA3 disgwyliedig – Dangosydd pynciau 

craidd 

Cynrychioli canran y disgyblion sy’n cyflawni o leiaf lefel 5 mewn cyfuniad o 

Saesneg neu Gymraeg (iaith gyntaf), mathemateg a gwyddoniaeth 

                                                             
6 http://mylocalschool.wales.gov.uk/school.htm?estab=6764053&iaith=eng  

http://mylocalschool.wales.gov.uk/school.htm?estab=6764053&iaith=eng


Data Fy Ysgol Leol 7  

Disgyblion yn cyflawni trothwy lefel 2- 5 TGAU Gradd A*- C 

Mae staff yn Oakdale yn parchu’r UDA ac maen nhw’n awgrymu ei fod wedi cael 

effaith sylweddol ar yr ysgol gyfan, fodd bynnag maent yn credu eu bod hwythau 

hefyd yn cael eu cydnabod fel rhan o’r llwyddiant a’u bod wedi cael eu gyrru i lwyddo 

gan lefelau egni’r UDA sy’n gweithredu fel esiampl i weddill y staff.  

“Mae’r pennaeth yn ysbrydoledig, daeth i mewn a deffro 

pawb, roeddem ni’n barod am newid, roeddem eisiau 

arweinyddiaeth.” 

“Maen nhw’n dîm gwirioneddol dda; gyda’i gilydd maen 

nhw’n creu triawd rhagorol.” 

“Mae pob pwynt yn y triawd yn hygyrch, rydym yn gwybod 

y gallwn fynd yn syth at y pennaeth os oes angen, fyddem 

ni ddim yn gorfod mynd trwy reolwr llinell.” 

 Lleisiau Athrawon 

 

Datblygiadau i’r Dyfodol 

Ar hyn o bryd mae staff yn Oakdale yn cynnal peilot o arolwg llais y disgybl sy’n 

canolbwyntio ar ‘wyt ti’n ddysgwr da?’ Yn seiliedig ar Raddfa Likert gofynnir i 

                                                             
7
 http://mylocalschool.wales.gov.uk/school.htm?estab=6764053&iaith=eng 
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ddisgyblion raddio eu hunain ar 20 cwestiwn yn ymwneud â gwahanol agweddau ar 

ddysgu, er enghraifft: 

 Wyt ti’n teimlo’n gyfforddus yn gweithio gyda ffrindiau? 

 Wyt ti’n teimlo’n gyfforddus gyda dy athrawon? 

 Wyt ti’n gofyn am gymorth pan fyddi ei angen? 

 Wyt ti’n hapus i gael dy wthio mewn gwersi? 

 Wyt ti’n hapus i fynd i’r afael â chwestiynau caled a chyfrwys? 

Ar hyn o bryd mae staff yn treialu cadernid yr offeryn arolwg ac yn asesu ffyrdd posib 

o ddefnyddio’r data. 

Ar hyn o bryd mae Ysgol Oakdale yn parhau i ganolbwyntio’n gryf ar y meysydd 

canlynol: 

 Cysondeb a chreadigrwydd wrth addysgu 

 Cwricwlwm wedi ei bersonoli 

 Ennyn diddordeb disgyblion 

 Perthnasau gyda’r byd ehangach 

 Arweinyddiaeth ysbrydoledig 

“Nid bod yn rhagorol yw pen y daith, rydym yn sylweddoli 

y bydd cynnal y rhagoriaeth honno’n hyd yn oed mwy o her 

na’i gyflawni.” 

Dirprwy Bennaeth 

Mae’r Dirprwy Bennaeth yn falch o gyflawniadau’r ysgol ac mae’n angerddol 

ynghylch addysg yng Nghymru ac yn siarad yn agored am ‘symudiad diwylliannol 

angenrheidiol” mewn agwedd tuag at athrawon a dysgu er mwyn cael ymgysylltiad 

parchus gydag ysgolion a chodi dyheadau.  

Cyllid 

Mae’r ysgol yn bwriadu defnyddio ei Grant Amddifadedd Disgyblion (GAD) i 

ddatblygu rolau cefnogol allweddol ledled yr ysgol a chanolbwyntio ar y meysydd 

allweddol canlynol: 

 Dysgu Hyfforddi 

 Cymorth Llyfrgell 

 Dal i Fyny Llythrennedd a Rhifedd 

Crynodeb 

Y neges allweddol yn yr astudiaeth achos hon yw pwysigrwydd datblygu perthnasau 

o ansawdd uchel ymysg staff a rhwng staff a disgyblion. Mae hyn yn cynnwys 

canolbwyntio ar hybu lles a gwrando ar ddysgwyr. 



Themau Ffactorau penodol Oak 

Arweinyddiaeth Defnydd cadarn o ddata a hunan werthusiad ✔✔ 

Hyfforddi a threfnu staff yn cynnwys arbenigwyr ✔✔ 

Addysgu a Dysgu Rhaglenni lles ac ymddygiad ar gyfer dysgu yn 
cynnwys canolbwyntio ar bresenoldeb, gwrando ar 
ddysgwyr ac adeiladu hunan barch 

✔✔ 

Adborth ac asesiad effeithiol ✔ 

Ymgysylltu â rhieni 
a’r gymuned 
ehangach 

Dialog gref gyda rhieni 
✔✔ 

 

Cyswllt Allweddol 

Mr Martin Davis  

Dirprwy Bennaeth 

Ysgol Gyfun Oakdale 
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Oakdale 

Y Coed Duon 
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www.oakdalecomprehensive.com   


