
 

 

 
At: Aelodau Cyngor Ymgynghorol 

Sefydlog ar Addysg Grefyddol 
(CYSAG) 

Dyddiad: 

 
19 Mehefin 2015 

 Deialu:  
 

01824 712568 

 e-bost: dcc_admin@denbighshire.gov.uk 

 
 
Annwyl Syr / Fadam 
 
Fe’ch gwahoddir i ddod i gyfarfod o’r CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG AR 
ADDYSG GREFYDDOL (CYSAG) am 10.00 am, DYDD LLUN, 29 MEHEFIN 2015 yn 
YSGOL BRYNHYFRYD, RHUTHUN. 
 
Yn gywir 
 
 
G Williams 
Pennaeth Gwasanaethau cyfreithiol a Democrataidd 
 
 
AGENDA 
 
MYFYRDOD TAWEL 
 
1 YMDDIHEURIADAU   

 

2 DATGANIADAU O FUDDIANT   

 Dylai’r Aelodau ddatgan unrhyw gysylltiad personol neu gysylltiad sy'n 
rhagfarnu mewn unrhyw fater a nodwyd i'w ystyried yn y cyfarfod hwn. 

 

3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD   

 Rhybudd o eitemau y dylid, ym marn y Cadeirydd, eu hystyried yn y cyfarfod 
fel materion brys yn unol ag Adran 100B(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972. 

 

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  (Tudalennau 5 - 12) 

 Derbyn a chymeradwyo cofnodion cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych a 
gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2015 (copi wedi ei amgáu) ac i ystyried materion 
yn codi. 

 

5 DADANSODDI ADRODDIADAU AROLWG  (Tudalennau 13 - 18) 

 Cael y dadansoddiad o’r Adroddiadau Arolwg Estyn diweddar (copi wedi’i 
amgáu). 

 

Pecyn Dogfen Cyhoeddus



 

 

6 ADOLYGIAD DONALDSON  (Tudalennau 19 - 20) 

 Derbyn cyflwyniad ynghylch adolygiad yr Athro Donaldson o'r cwricwlwm a'i 
argymhellion. Gellir canfod yr adolygiad llawn yn:  
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/cur
riculum-for-wales/?lang=en 
  

7 YSGOL BRYN COLLEN A GWEITHIO YN Y GYMUNED  (Tudalennau 21 - 
22) 

 Derbyn cyflwyniad gan Ysgol Bryn Collen ynghylch eu gwaith gyda grwpiau 
ffydd lleol. 

 

8 CCYSAGC  (Tudalennau 23 - 42) 

 (1) Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas yng Nghastell Nedd 
Port Talbot.  

 

(2) Cytuno ar bresenoldeb yng nghyfarfod nesaf CCYSAGC 25 Tachwedd 
2015, Blaenau Gwent. 

 
(3) Derbyn enwebiadau i'r Pwyllgor Gwaith ac ar gyfer Is-gadeirydd (copïau 

ynghlwm). 
 

9 DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF   

 Nodi amser a dyddiad y cyfarfod CYSAG Sir Ddinbych nesaf i'w gynnal ar 21 
Hydref, 2015 yn Siambr y Cyngor, Tŷ Russell, Y Rhyl. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
AELODAETH 
 
Cynghorwyr yn cynrychioli Cyngor Sir Ddinbych 
 

Bill Tasker 
Dewi Owens 
Arwel Roberts 
 

Joe Welch 
Ann Davies 
 

Yn cynrychioli Enwadau Crefyddol 
 

Mr. Simon Cameron 
Mr. Dominic Oakes 
Y Parch. B H Jones 
Y Parch. Martin Evans-Jones 
 

Mary Ludenbach 
Mrs C Thomas 
S Harris 
Is-Gapten Sian Radford 
 

Yn cynrychioli Cymdeithasau Athrawon 
 

Mrs C Harmsworth 
 

Mrs Maureen Phillips 
 

Aelodau Cyfetholedig 
 

T. Ap Siôn 
 

Mr G Craigen 
 

 
COPÏAU AT: 
 
Bob Cynghorydd er gwybodaeth 
Y Wasg a Llyfrgelloedd 
Cynghorau Tref a Chymuned 



Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 

CYNGOR YMGYNGHOROL SEFYDLOG AR ADDYSG GREFYDDOL (CYSAG) 
 
Cofnodion cyfarfod o’r Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol (CYSAG) a 
gyhaliwyd yn SIAMBR Y CYNGOR, FFORDD LLYS NANT, PRESTATYN LL19 9LG , 
Dydd Gwener, 13 Chwefror 2015 am 10.00 am. 
 

YN BRESENNOL 
 

Yn Cynrychioli Cyngor Sir Ddinbych 
 
Y Cynghorwyr Joe Welch. 
 
Yn Cynrychioli Enwadau Crefyddol 
 
Mr. Dominic Oakes, Y Parch. B H Jones, Mary Ludenbach a/ac S Harris. 
 
Yn Cynrychioli Cymdeithasau Athrawon 
 
Ms H. Pearson.  
 
Aelodau Cyfetholedig 
 
Mr G Craigen. 
 

HEFYD YN BRESENNOL 

 
Ymgynghorydd Her dros GwE (PL) a Gweinyddwr Pwyllgorau (CIW). 

 
PWYNT O WYBODAETH  Yn absenoldeb y Cadeirydd, Y Parchedig Martin Evans-
Jones, a’r Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Arwel Roberts, llywyddodd y Cynghorydd J. 
Welsh yn ystod y cyfarfod. 

 
MYFYRDOD TAWEL 
 
Dechreuodd y cyfarfod gydag ychydig o funudau o fyfyrdod tawel. 
 
Mynegodd Aelodau'r Pwyllgor eu cydymdeimlad yn dilyn marwolaeth y Cynghorydd 
Margaret McCarroll, cyn Aelod o CYSAG. 
 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Simon Cameron, Y 
Cynghorydd Dewi Owens a/ac Y Cynghorydd Arwel Roberts 
 
 

2 DATGAN CYSYLLTIAD  
 
Ni ddatganwyd unrhyw gysylltiad personol na chysylltiad sy'n rhagfarnu.  
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3 MATERION BRYS FEL Y'U CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD  

 
Ni chafwyd unrhyw faterion brys.  
  
  

4 COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
 
Cyflwynwyd cofnodion pwyllgor Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol 
(CYSAG) a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2014 (wedi’u dosbarthu yn flaenorol).  
  
Cywirdeb - 
  
Tudalen 6, 5. Adroddiad Blynyddol Drafft CYSAG 2013/14 - Eglurodd Ms M 
Ludenbach fod absenoldeb data arholiadau ar gyfer Ysgol Gatholig y Bendigaid 
Edward Jones o ran 2013 yn ymwneud â Chanlyniadau TGAU yn unig ac nid 
Canlyniadau Safon Uwch. 
  
Materion yn codi -  
  
Tudalen 6, 5. Adroddiad Blynyddol Drafft CYSAG 2013/14 - Cadarnhaodd 
Ymgynghorydd Her GwE (SL) fod yr Adroddiad Blynyddol wedi'i anfon at 
CCYSAGC ac roedd wedi ei gynnwys ar eu gwefan. 
  
Tudalen 7, 6. Dadansoddiad o Adroddiadau Arolygu - Cadarnhaodd yr 
Ymgynghorydd Her fod llythyrau wedi eu hanfon at yr ysgolion yn eu llongyfarch ar 
y nodweddion da a nodwyd yn eu Hadroddiadau Arolygu Estyn. 
  
Tudalen 9, 8. Addysg Grefyddol a Chymunedau Lleol - Cadarnhaodd yr 
Ymgynghorydd Her fod dyddiadau wedi eu cytuno erbyn hyn i gyfarfod i drafod 
agweddau ymarferol o drefnu sesiynau ar gyfer Cydlynwyr Addysg Grefyddol. 
  
PENDERFYNWYD y dylid, yn amodol ar yr uchod, dderbyn a chymeradwyo 
Cofnodion cyfarfod CYSAG a gynhaliwyd ar 22 Hydref 2014  fel cofnod cywir. 
  
  

5 DADANSODDIAD O ADRODDIADAU AROLYGU  
 
Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Her adroddiad (a ddosbarthwyd yn flaenorol) yn 
dadansoddi canlyniadau'r Arolygon Estyn diweddar o ran darpariaeth Addysg 
Grefyddol ac addoli ar y cyd mewn pedair ysgol rhwng mis Mawrth a mis Mehefin 
2014.  Roedd arolygon wedi eu cynnal yn Ysgol Uwchradd Prestatyn; Ysgol 
Gynradd Wirfoddol a Reolir Borthyn; Ysgol Penmorfa ac Ysgol Pendref. 
  
Rhoddwyd crynodeb byr i’r aelodau o'r canfyddiadau'n ymwneud â phob ysgol a 
nododd yr aelodau y sylwadau a’r deilliannau cadarnhaol.  Cyfeiriodd yr 
Ymgynghorydd Her yn benodol at y canlynol:- 
  

 Roedd cyfeiriad pendant o dan ofal, cymorth ac arweiniad at addysg 
grefyddol a gweithio ar y cyd a oedd wedi bod yn gadarnhaol iawn. 
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 Roedd dadansoddiad wedi ei gynnal gan CCYSAGC ar y sylwadau ar gyfer 
darpariaeth Ysbrydol, Moesol, Cymdeithasol a Diwylliannol (YMCD), addoli 
ar y cyd ac addysg grefyddol ar draws y 22 Awdurdod.  Amlinellwyd 
manylion y canrannau a ddarparwyd ac eglurwyd bod llythyr wedi ei anfon 
oddi wrth CYSAG yn y De at Estyn gan gyfeirio at ddyletswydd CYSAG i roi 
sylwadau ar ansawdd, nid dim ond y ddarpariaeth ar gyfer YMCD.   Roedd 
Estyn wedi hynny wedi dosbarthu llythyr cryf i Arolygwyr yn amlygu 
pwysigrwydd YMCD yn y cwricwlwm, a theimlwyd bod hyn yn ganlyniad 
cadarnhaol.  Tynnwyd sylw at arwyddocâd y system ar gyfer adrodd ar 
addoli ar y cyd pan nad oedd yn cael sylw hefyd. 

 Cyfeiriwyd at weithio mewn partneriaeth, gan gyfeirio'n benodol at y 
berthynas rhwng Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir Borthyn a'r Eglwys leol.  
Eglurwyd y byddai cais yn cael ei wneud i Ysgol Gynradd Wirfoddol a 
Gynorthwyir Borthyn roi cyfraniad tuag at yr astudiaeth achos. 

 Atgoffodd yr Ymgynghorydd Her yr Aelodau fod y ddogfen astudiaeth achos 
wedi ei chreu ar gyfer yr eglwys a sefydliadau grwpiau ffydd eraill, yn ogystal 
ag ysgolion, i annog a hyrwyddo perthnasoedd gyda'r cymunedau lleol.          

  
PENDERFYNWYD - y dylid derbyn a nodi cynnwys yr adroddiad. 
  
  

6 CANLYNIADAU ARHOLIADAU 2013  
 
Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Her yr Adroddiad Crynodeb o Ganlyniadau 
Arholiadau 2013-14 (a ddosbarthwyd yn flaenorol) a oedd yn cynnwys manylion 
am:- 
  

-        TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cwrs Llawn. 
  
Ymatebodd Ms M. Ludenbach i gwestiwn gan Mr D. Oakes a 
chadarnhaodd fod gan Ysgol y Bendigaid Edward Jones Ganlyniadau 
Cwrs Llawn.  Eglurodd yr Ymgynghorydd Her ei fod wedi cynnwys yr holl 
ganlyniadau a ddarparwyd gan Ysgol y Bendigaid Edward Jones, a 
chytunodd i gysylltu â'r ysgol i ofyn am ragor o wybodaeth. 
  
Mynegodd Mr Oakes bryder ynghylch y gostyngiad yn y niferoedd yn 
Ysgol Brynhyfryd.  Eglurodd yr Ymgynghorydd Her nad oedd unrhyw 
wybodaeth bellach wedi dod i law oddi wrth yr ysgol. 
  
Eglurodd Mr G. Craigen ei fod wedi ei arwain i gredu bod y cofrestriad 
cyfrwng Cymraeg wedi cael problemau o ganlyniad i faterion staffio. 
  
Mewn ymateb i gwestiwn gan Ms M. Ludenbach, amlinellodd yr 
Ymgynghorydd Her y broses ar gyfer cael data a thynnodd sylw at y 
problemau a gafwyd wrth gasglu gwybodaeth, oedd wedi arwain at 
anawsterau wrth gasglu ystadegau.  Roedd Ysgolion a’r Awdurdod Lleol 
yn defnyddio “Fischer Family Trust” er mwyn gallu dadansoddi’r data 
ymhellach yn yr ysgolion ac ar draws yr ysgolion.  

  
-        TGAU Astudiaethau Crefyddol - Cwrs Byr. 
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Mynegodd Mr D. Oakes bryder ynghylch y gwahaniaeth rhwng ffigurau 
mynediad yr Awdurdod Lleol a ffigurau mynediad Cymru gyfan ar gyfer 
disgyblion.  Eglurodd yr Ymgynghorydd Her fod y data a ddarparwyd gan 
CBAC wedi amlygu cynnydd sylweddol mewn Cyrsiau Llawn dros y tair 
blynedd diwethaf.  Rhoddodd hefyd fanylion y canfyddiad yn y 
gwahaniaeth o ran gwerth Cwrs Llawn a Chwrs Byr yng Nghymru a 
Lloegr, o ran achrediad gan Brifysgol. 
  
Mewn ymateb i'r pryderon a godwyd, awgrymodd Mr Oakes y dylid 
cyflwyno sylwadau ynghylch y pryderon a godwyd gan Aelodau CYSAG 
ynghylch statws Addysg Grefyddol Statudol.  Amlygodd yr Arweinydd 
Systemau y symudiad yn ôl at ddysgu seiliedig ar wybodaeth, a 
fabwysiadwyd yn Lloegr, heb unrhyw gyfeiriad at faterion megis gwneud 
penderfyniadau moesol.  Cadarnhaodd fod y dull gweithredu gan CBAC 
yng Nghymru wedi bod yn fwy ffafriol mewn perthynas â chynnwys y 
cyrsiau, ac roedd proses ymgynghori wedi digwydd. 
  

-        TAG Astudiaethau Crefyddol – Safon Uwch. 
  
Cytunodd yr Ymgynghorydd Her i archwilio cywirdeb y canlyniadau Safon 
Uwch a ddarparwyd mewn perthynas ag Ysgol y Santes Ffraid. 
  
Dywedwyd wrth Aelodau CYSAG nad oes gan Ysgol y Bendigaid Edward 
Jones chweched dosbarth mwyach.  Fodd bynnag, mae cyrsiau Addysg 
Grefyddol yn cael eu darparu yn Ysgol Uwchradd Prestatyn gydag opsiwn 
hefyd yng Ngholeg y Rhyl. 
  

-        Cymariaethau Canlyniadau â Chyfartaledd Cenedlaethol (Cwrs Llawn A * - 
C) (Cwrs Byr A * - C). 

-        Cymariaethau Canlyniadau â Chyfartaledd Cenedlaethol – Safon Uwch. 
-        Pob cwrs Astudiaethau Crefyddol. 
-        Canlyniadau TGAU 2014:  Pob cwrs Astudiaethau Crefyddol. 
-        Canlyniadau TGAU 2013:  Pob cwrs Astudiaethau Crefyddol. 
-        Canlyniadau TGAU 2014:  Pob Cwrs Byr Addysg Grefyddol. 
-        Canlyniadau TGAU 2013:  Pob Cwrs Byr Addysg Grefyddol. 
-        Canlyniadau TAG Safon Uwch 2014: Pob cwrs Astudiaethau Crefyddol. 
-        Canlyniadau TAG Safon Uwch 2013: Pob cwrs Astudiaethau Crefyddol. 

  
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor yn derbyn a nodi’r adroddiad Crynodeb o 
Ganlyniadau Arholiadau 2013-14 yn amodol ar yr uchod. 
  

7 GWYBODAETH DATA  
 
Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Her y cyflwyniad PowerPoint a grëwyd gan CBAC, 
Astudiaethau Crefyddol: Adborth Data, ar gyfer y cyfarfod CCYSAGC ar 26 
Tachwedd 2014.  Roedd y cyflwyniad wedi ystyried newidiadau pwysig yn y 
tueddiadau o ran arholiadau Astudiaethau Crefyddol, a chyfeiriwyd yn arbennig at 
yr anghysondebau rhwng y ddarpariaeth yng Nghymru a Lloegr. 
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Darparodd yr Ymgynghorydd Her grynodeb manwl o gynnwys y cyflwyniad oedd yn 
cynnwys y materion canlynol, a materion a godwyd gan aelodau CYSAG:- 
  

 Astudiaethau Crefyddol TGAU: Manyleb A a Manyleb B. 

 Adborth TGAU ar y 3 blynedd diwethaf. 

 Proffil lefel mynediad cyfunol UG/Safon Uwch y 3 blynedd diwethaf. 
Cyfeiriodd Aelodau CYSAG at y ffaith fod y rhaniad cyfartalog, ar lefel 
UG/Safon Uwch, â gogwydd at ferched yn bennaf.   

 Adborth TAG Lefel UG ar y 3 blynedd diwethaf. 
Cyfeiriodd Mr D. Oakes at y ffigyrau lefel Safon Uwch ar gyfer 
Cristnogaeth a ddarparwyd ar Dudalen 46 a gofynnodd a oedd myfyrwyr 
yn cael Addysg Grefyddol o ffynonellau neu ddarparwyr eraill.  
Awgrymodd yr Ymgynghorydd Her y gallai fod rhagfarn gan yr athro wrth 
ddewis unedau i gael eu haddysgu mewn ysgolion, a chyfeiriwyd at 
argaeledd darpariaeth mewn rhai ysgolion Sir Ddinbych.   
  
Awgrymodd Mr Oakes fod sylwadau yn cael eu gwneud gan CYSAG yn 
mynegi’r farn y teimlwyd bod Crefydd a Moeseg ac Athroniaeth Crefydd 
yn parhau fel unedau ar wahân.  Eglurodd yr Ymgynghorydd Her fod y 
broses ymgynghori wedi dod i ben yn Lloegr.  Fodd bynnag, gallai'r cyfle 
godi o hyd yng Nghymru drwy CBAC a chytunodd i ddarparu ymateb i 
annog eu cadw fel unedau ar wahân. 
  
Mewn ymateb i gwestiwn gan Mr Craigen ynglŷn â dilysrwydd cyrsiau yng 
Nghymru a Lloegr yn y dyfodol, eglurodd yr Ymgynghorydd Her ei fod ar 
ddeall y byddai dyletswyddau statudol gwahanol iawn yng Nghymru a 
Lloegr gyda CBAC yn cynnig y dyletswyddau hynny yng Nghymru.     

 TAG Safon Uwch. 

 Unrhyw Gwestiynau? 
  
Yn dilyn trafodaeth bellach:- 
  
PENDERFYNWYD -– 
  

(a)  derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys, a 
(b)  bod Arweinydd Systemau GwE yn darparu ymateb gan CYSAG er mwyn 

annog cadw Crefydd a Moeseg ac Athroniaeth Crefydd fel unedau ar wahân. 
  
  

8 TREFNIADAU CYSAG A CHONSORTIA  
 
Eglurodd yr Ymgynghorydd Her fod CCYSAGC wedi adrodd yn ôl ar ganlyniadau 
trafodaethau Aelodau ar sut y gallant fod yn fwy o ran yn rôl CYSAGau lleol.  
Roedd yr adroddiad hwn yn amlinellu rhai o’r ymatebion a chanfyddiadau ar sut i 
gefnogi CYSAGau wrth iddynt geisio cefnogi a monitro Addysg Grefyddol ac Addoli 
ar y Cyd yn eu hysgolion lleol. 
  
Rhoddodd yr Arweinydd Systemau grynodeb manwl o'r cyflwyniad PowerPoint a 
ddosbarthwyd gyda'r papurau ar gyfer y cyfarfod, gan grynhoi’r cwestiynau, fel y 
nodir isod, a'r ymatebion a gafwyd:-  
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       Sut gall aelodau gyfrannu at waith CYSAGau? 

       Sut gallwn sicrhau presenoldeb rheolaidd o bob grŵp? 

       Sut gallech chi berswadio pobl i ddod yn aelod o CYSAG? 
Awgrymodd Ms S. Harris benodi Swyddog y Wasg. 

       Sut gallwn fonitro Addysg Grefyddol ac addoli ar y cyd? 

       Sut gallwn ni gefnogi ysgolion i gyflwyno Addysg Grefyddol ac Addoli ar y 
Cyd da? 

       Sut gallwn ni sicrhau bod ALl yn cefnogi CYSAGau?  
Cyfeiriodd Mr D. Oakes at ystyriaeth sy’n cael ei rhoi i gyfarfodydd 
CYSAG yn cael eu cynnal mewn ysgolion.  Cytunodd yr Ymgynghorydd 
Her i gysylltu â'r ysgolion perthnasol ynglŷn â'r awgrym.  Awgrymodd Mr 
G. Craigen fod Adran Addysg Grefyddol yr ysgol letyol yn cael 
gwahoddiad i roi cyflwyniad yng nghyfarfod CYSAG.  Dywedodd Ms H. 
Pearson wrth yr Aelodau y byddai Ysgol Llewellyn, y Rhyl yn hapus i 
gynnal cyfarfod CYSAG.  Eglurodd y Cadeirydd y byddai'r amserlen ar 
gyfer holl gyfarfodydd y Cyngor sydd ar ddod yn cael eu hystyried yn y 
Cyngor Sir. 

  
PENDERFYNWYD:- 
  

(a)  y bydd yr Ymgynghorydd Her yn ysgrifennu at ysgolion gyda'r bwriad o 
gynnal cyfarfodydd CYSAG ar y safle yn yr ysgolion, a 

(b)  derbyn yr adroddiad a nodi’r cynnwys. 
  
  

9 AG A CHYMUNEDAU LLEOL  
 
Rhoddodd yr Ymgynghorydd Her ddiweddariad ar lafar ar y prosiect i gefnogi 
ysgolion sy’n gweithio gyda'u cymunedau crefyddol lleol, ac eglurodd, er nad oedd 
nifer yr ymatebion a gafwyd mor uchel â'r disgwyl, roedd nifer digonol wedi ei 
sicrhau.  Roedd y rhan fwyaf o astudiaethau achos a gafwyd wedi bod yn seiliedig 
ar Gristnogaeth ac roedd neges e-bost pellach wedi ei dosbarthu yn gofyn am 
fanylion a gwybodaeth bellach yn ymwneud â chymunedau ffydd eraill yn yr ardal.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod niferoedd digonol wedi eu cael i'w cynnwys yn yr 
astudiaethau achos. 
  
Cyfeiriwyd at ymatebion a gafwyd mewn perthynas â gweithgarwch Ysgolion 
Uwchradd a oedd yn golygu teithio i ardaloedd fel Manceinion a Lerpwl, a 
theimlwyd bod gweithgarwch o'r fath wedi eu cynnwys yn y prosiect gan ei fod yn 
adlewyrchu gweithgarwch yn y Gogledd. 
  
Cyfeiriodd yr Ymgynghorydd Her at gyfarfod CCYSAGC sydd ar ddod, i gael ei 
gynnal gan Sir y Fflint, a fyddai'n cynnwys eitem ar y rhaglen ar gyflwyno'r achos ar 
gyfer gweithio gyda chymunedau lleol, ar y cyd â San Silyn Wrecsam a’u 
darpariaeth ar gyfer ysgolion lleol.  Tynnodd yr Ymgynghorydd Her sylw at y 
gwahaniaeth yn y ddarpariaeth rhwng y Gogledd a'r De, ac roedd yn teimlo y 
byddai'r cyflwyniad yn gofyn am gyd-destun ehangach o’r gwahanol grefyddau. 
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Yn ystod y drafodaeth a ddilynodd, eglurodd yr Ymgynghorydd Her y dylai'r 
ddogfen gael ei chwblhau a'i dosbarthu i ysgolion ar ddechrau tymor yr haf, ac yna 
ei chyflwyno i gyfarfod CCYSAGC yn Sir y Fflint. 
  
PENDERFYNWYD nodi’r diweddariad ar lafar ar y prosiect Addysg Grefyddol a 
Chymunedau Lleol, a nodi’r sefyllfa. 
  
  

10 CCYSAGC  
 
(a) Cofnodion CCYSAGC – 2 Gorffennaf 2014 
  
Cyflwynwyd cofnodion drafft cyfarfod Cymdeithas CYSAG Cymru (CCYSAGC) a 
gynhaliwyd ym Mhont-y-pŵl ar 26 Tachwedd 2014 (a ddosbarthwyd yn flaenorol) er 
gwybodaeth i'r aelodau. 
  
PENDERFYNWYD - derbyn cofnodion CCYSAGC a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 
2014. 
  
(b) Cyfarfod CCYSAGC - 6 Mawrth 2015 
  
Dywedodd yr Arweinydd Systemau y bydd cyfarfod nesaf CCYSAGC yn cael ei 
gynnal ar 6 Mawrth 2015 ym Mhont-y-pŵl a chadarnhaodd y byddai ef yn mynychu 
ar ran CYSAG Sir Ddinbych.   
  
(c) CCYSAGC a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol CCYSAGC - 25 Mehefin 2015 
  
Dywedodd yr Ymgynghorydd Her y byddai Sir y Fflint yn cynnal CCYSAGC a 
Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol CCYSAGC ar 25 Mehefin 2015, a chadarnhaodd y 
byddai'n mynychu.  Cytunodd yr Aelodau y bydd Mr Dominic Oakes hefyd yn 
bresennol yn y cyfarfod.   
  
PENDERFYNWYD - bod yr Ymgynghorydd Her a Mr Dominic Oakes yn mynychu 
CCYSAGC a chyfarfod cyffredinol blynyddol CCYSAGC nesaf ar 25 Mehefin 2015. 
  
  

11 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
29 Mehefin 2015 mewn lleoliad i'w gadarnhau.       
  
Daeth y cyfarfod i ben am 11.40am. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol  

(CYSAG) 

Cyngor Sir Ddinbych 

 

Dyddiad y Cyfarfod:  

Eitem ar y 

Rhaglen:  

5 Manylion yr Adroddiad 

Cefndir yr Adroddiad:  

 

Mae’n ddyletswydd statudol ar CYSAG i fonitro darpariaeth 

Addysg Grefyddol ac addoli ar y cyd mewn ysgolion. Mae 

ganddyn nhw draddodiad hir o dderbyn adroddiadau 

arolygon Estyn ym mhob cyfarfod. 

 

Pwrpas yr Adroddiad:  

 

Rhoi gwybod i aelodau am ganlyniadau Adroddiadau 

Arolygon diweddar Estyn ar ysgolion.  

 

Argymhellion: 

 

 Derbyn yr adroddiad 

 Anfon llythyr i bob ysgol i roi gwybod iddynt bod 

adroddiad o’u harolwg wedi ei ystyried, i’w llongyfarch 

am yr elfennau da a nodwyd, ac i’w hatgoffa bod yr 

Uwch Ymgynghorydd Dysgu Addysg Grefyddol a’r 

Swyddogion Gwella Ysgolion ar gael i gynorthwyo 

gydag unrhyw faes sydd angen ei ddatblygu neu 

unrhyw fater sydd angen mynd i’r afael ag o. 

 Y dylid gofyn i’r AALl ddosbarthu’r llythyrau i’r ysgolion 

perthnasol.  
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Dadansoddiad o Adroddiadau Arolwg 
 CYSAG Sir Ddinbych  

 
Haf 2015 

(adroddiadau a gyhoeddwyd yn nhymor y Gwanwyn) 
  
4 ysgol 

Ysgol Dyddiad Arolygydd Adrodd 

Ysgol Emmanuel Ionawr 2015 Susan Davies 

Mae Ysgol Emmanuel ar gyrion tref arfordirol y Rhyl.  Mae’r dalgylch yn ddifreintiedig yn gymdeithasol 
ac yn economaidd, gyda lefelau uchel yn ddi-waith a chryn dipyn o gyflogaeth sy’n dymhorol.  Mae hyn 
yn effeithio ar nifer y disgyblion sy’n ymuno â’r ysgol ac yn gadael yr ysgol dros y flwyddyn 
academaidd.  Rhwng mis Medi 2013 a Gorffennaf 2014 ymunodd 44 o ddisgyblion ag Ysgol 
Emmanuel a gadawodd 40 o ddisgyblion yr ysgol.  Mae’r ardal wedi’i dynodi fel un o'r ardaloedd mwyaf 
difreintiedig yng Nghymru ac Ewrop.  Mae gan yr ysgol 470 o ddisgyblion, gan gynnwys 58 o 
ddisgyblion sy’n mynychu’r feithrinfa yn rhan amser.  Mae 16 o ddosbarthiadau oedran unigol a 
darpariaeth adnoddau ar gyfer disgyblion gydag anawsterau dysgu cymedrol.  Mae cylch meithrin 
annibynnol ar y safle hefyd.  
Mae tua 48% o'r disgyblion yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim, canran sylweddol uwch na'r 
cyfartaledd cenedlaethol a lleol. Mae’r ysgol wedi nodi bod 40% o'r disgyblion ag anghenion dysgu 
ychwanegol, sydd hefyd gryn dipyn yn uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol.  Ychydig iawn o ddisgyblion 
sydd â datganiad statudol o anghenion addysgol arbennig. Nid oes unrhyw ddisgybl yn siarad 
Cymraeg fel iaith gyntaf yn y cartref. Mae nifer fechan o ddisgyblion yn derbyn gofal gan yr awdurdod 
lleol ac ychydig iawn yn siarad Saesneg fel iaith ychwanegol.  

Ysgol Frongoch Tach 2014 Anthony Bate 

Mae Ysgol Frongoch yn ysgol iau gymunedol yn nhref Dinbych.  Mae mwyafrif y disgyblion yn byw yn 
ardal gyfagos Dinbych Isaf.  Mae ychydig o’r disgyblion yn dod o Ddinbych Uchaf a’r pentrefi cyfagos.   
Mae’r ysgol yn darparu ar gyfer disgyblion rhwng saith ac un ar ddeg oed ac mae 207 o ddisgyblion ar 
y gofrestr ar hyn o bryd.  Mae wyth dosbarth yn yr ysgol.  Mae pedwar dosbarth gyda disgyblion o oed 
cymysg a phedwar dosbarth gyda disgyblion o'r un grŵp oedran.   
Mae tua 13% o’r disgyblion yn derbyn prydau ysgol am ddim, sy’n is na chyfartaledd yr awdurdod lleol 
a chenedlaethol.   
Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion o ethnigrwydd Prydeinig gwyn gydag 8% o gefndir ethnig lleiafrifol, sy’n 
uwch na'r cyfartaledd cenedlaethol.  Daw y rhan fwyaf o’r disgyblion o gartrefi lle mae Saesneg yn iaith 
gyntaf iddynt.  Mae 7 disgybl yn derbyn cymorth gyda Saesneg fel iaith ychwanegol.   
Mae'r ysgol yn nodi bod gan oddeutu 19% o'r disgyblion anghenion dysgu ychwanegol, sy'n debyg i’r 
cyfartaledd cenedlaethol. Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae ychydig iawn o’r disgyblion wedi’u 
gwahardd dros dro.  Mae ychydig iawn o’r disgyblion yn derbyn gofal gan yr awdurdodau lleol.  

Ysgol Gynradd Pentrecelyn Tach 2014 Terwyn Tomos 

Mae Ysgol Gynradd Gymunedol Pentrecelyn, sy'n cael ei chynnal gan awdurdod lleol Sir Ddinbych, 
wedi’i lleoli tua phedair milltir i’r de o dref Rhuthun.  Mae’r ysgol yn ysgol cyfrwng Cymraeg sy’n 
gwasanaethu’r gymuned amaethyddol o gwmpas pentref Pentrecelyn.  
Ar hyn o bryd, mae 35 o ddisgyblion ar y gofrestr o oed derbyn i Flwyddyn 6. Mae plant yn cael eu 
derbyn i’r dosbarth meithrin yn y boreau yn unig yn y tymor llawn cyntaf ar ôl eu pen-blwydd yn dair 
oed.  Ar hyn o bryd, mae 12 o blant yn mynychu’r dosbarth meithrin yn rhan amser.  
Ychydig iawn o ddisgyblion sy’n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.  Mae hyn gryn dipyn yn is na’r 
cyfartaledd ar gyfer Cymru.  Mae 64% o’r disgyblion yn dod o aelwydydd sy’n siarad Cymraeg. 
Mae 14% o’r disgyblion wedi’u nodi fel rhai ag anghenion dysgu ychwanegol.  Mae hyn yn is na’r 
cyfartaledd cenedlaethol o 22%.  Nid oes gan unrhyw ddisgybl ddatganiad o anghenion addysgol 
arbennig. Nid oes unrhyw ddisgyblion yn yr ysgol o gefndir ethnig lleiafrifol.  
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 SYLWADAU CADARNHAOL      
 

Cwestiwn Allweddol 1: Pa mor dda yw'r canlyniadau? 
 

Lles    

 Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn cymryd rhan mewn amrywiaeth eang o 
weithgareddau cymunedol, ac yn cefnogi elusennau lleol a chenedlaethol hefyd.  
(Frongoch)       

 Mae’r ysgol yn cefnogi nifer o elusennau, lleol a thramor.  Mae hyn yn cael effaith 
gadarnhaol ar ymwybyddiaeth disgyblion o anghenion unigolion eraill.  
(Pentrecelyn)  

 
Cwestiwn Allweddol 2: Pa mor dda yw'r ddarpariaeth?             

  
Profiadau dysgu:     

 Mae gan yr holl ddosbarthiadau gysylltiadau buddiol gyda gwledydd yn Ewrop a’r 
byd ehangach.  Mae’r cysylltiadau rhyngwladol hyn yn cefnogi’r disgyblion i 
ddatblygu eu dealltwriaeth o fywydau pobl mewn gwahanol wledydd.  (Emmanuel)  

 Mae’r ysgol yn llwyddo i ehangu gorwelion a dealltwriaeth y disgyblion o’r byd 
ehangach.  O ganlyniad, mae’r disgyblion yn datblygu dealltwriaeth bwysig o’u rôl 
fel dinasyddion byd-eang.  (Frongoch) 

 Mae Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang yn cael ei 
hyrwyddo trwy waith y cwricwlwm a gweithgareddau cyngor yr ysgol a’r cyngor 
eco.  (Pentrecelyn)  

 
 
Gofal, Cymorth ac Arweiniad:       

 Mae’r staff yn darparu’n dda ar gyfer datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a 
diwylliannol y disgyblion trwy weithredoedd dyddiol o addoli ar y cyd ac 
amrywiaeth diddorol o weithgareddau cwricwlwm.  Mae cyfleoedd da iawn i 
ddisgyblion adlewyrchu ar eu credoau, rhinweddau personol a sgiliau.  
(Emmanuel)  

 Mae profiadau dysgu yn hyrwyddo datblygiad personol y disgyblion yn dda, gan 
gynnwys eu datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol. (Frongoch)  

 Mae'r ysgol yn hyrwyddo datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol 
y disgyblion yn llwyddiannus. Mae’r athrawon yn galluogi’r disgyblion i gymryd rôl 
amlwg yn y gwasanaethau bore, ac mae bron pob un yn ymateb yn gadarnhaol i’r 
cyfleoedd hyn.  (Pentrecelyn)  

 
Yr amgylchedd dysgu: 

 Mae pwyslais amlwg ar adnabod, parchu a dathlu amrywiaeth a chreu ethos sy’n 
meithrin gofal a goddefgarwch.  (Frongoch)  

 
Cwestiwn allweddol 3: Pa mor dda yw arweinyddiaeth a rheolaeth? 
 
Arweinyddiaeth: 
 
Gweithio mewn Partneriaeth: 
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 Mae cysylltiadau buddiol gyda’r gymuned ehangach, sy’n cael dylanwad 
cadarnhaol ar brofiadau dysgu a lles y disgyblion, er enghraifft ymweliadau sy’n 
gwella dealltwriaeth y disgyblion o straeon y Beibl.  (Frongoch)  

 Mae’r ysgol yn rhan bwysig o’r gymuned, ac mae perthynas gref rhyngddynt.  Yn 
ogystal â chynnal gwasanaethau bob tymor yn yr eglwys a’r capel, mae’r ysgol yn 
croesawu aelodau o’r gymuned i ymuno â disgyblion a staff ar rai achlysuron, er 
enghraifft i gael cinio adeg y Nadolig.  (Pentrecelyn)  
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



 
 

Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol  

(CYSAG) 

Cyngor Sir Ddinbych 

 

Dyddiad y Cyfarfod: 14 Chwefror 2014 

Eitem ar y 

Rhaglen:  

6 Manylion yr Adroddiad 

Cefndir yr Adroddiad:  

Mae’r Athro Donaldson wedi cynnal adolygiad cwricwlwm 

ar ran Llywodraeth Cymru.   Mae ei adroddiad 'Dyfodol 

Llwyddiannus:  Adolygiad Annibynnol o’r Cwricwlwm a 

Threfniadau Asesu yng Nghymru’ yn amlinellu ei 

ganfyddiadau a'i argymhellion.    

Pwrpas yr Adroddiad:  

Mae’r adroddiad yn amlinellu negeseuon allweddol 

adolygiad yr Athro Donaldson o’r cwricwlwm.   Gellir canfod 

yr adolygiad llawn yn   
http://gov.wales/topics/educationandskills/schoolshome/curriculuminwales/curriculum-for-
wales/?lang=en  

 

Argymhellion: 

 

 Derbyn yr adroddiad.   

 Ystyried unrhyw gamau pellach y gallai fod yn ofynnol 
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Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol  

(CYSAG) 

Cyngor Sir Ddinbych 

 

Dyddiad y Cyfarfod: 14 Chwefror 2013 

Eitem ar y 

Rhaglen:  

7 Manylion yr Adroddiad 

Cefndir 

 

Cyflwynodd Bryn Collen ddeunydd ar gyfer prosiect 

astudiaeth achos ysgolion a gwaith cymunedol.    

 

Pwrpas  

 

Bydd Bryn Collen yn cyflwyno sut y mae’n gweithio gyda 

grwpiau ffydd lleol.   Bydd CYSAG hefyd yn derbyn 

diweddariad ar brosiect ysgolion a gwaith cymunedol.   

 

Argymhellion: 

 

 Derbyn y cyflwyniad   
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Cyngor Ymgynghorol Sefydlog Addysg Grefyddol  

(CYSAG) 

Cyngor Sir Ddinbych 

 

Dyddiad y Cyfarfod: 14 Chwefror 2014 

Eitem ar y 

Rhaglen:  

8 Manylion yr Adroddiad 

Cefndir yr Adroddiad:  

 

Mae CYSAG yn dal i fod yn aelod o Gymdeithas CYSAG 

Cymru ac yn derbyn adroddiadau cyfarfodydd gan yr 

aelodau sydd yn eu mynychu, ac yn derbyn cofnodion ac 

unrhyw adroddiad arall gan y Gymdeithas.  

 

Pwrpas yr Adroddiad:  

 

Rhoi gwybod i aelodau am yr hyn a ganolbwyntiwyd arno a 

phrif ganlyniadau y cyfarfod blaenorol.  

 

Argymhellion: 

 

 Derbyn cofnodion cyfarfod diwethaf y Gymdeithas yng 

Nghastell Nedd Port Talbot.  

 Cytuno ar bresenoldeb yng nghyfarfod nesaf 

CCYSAGC 25 Tachwedd 2015, Blaenau Gwent.  
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Cyfarfod Cymdeithas CYSAGau Cymru, Castell Nedd Port 

Talbot, 6 Mawrth 2015 (10.30am – 3pm) 

Wales Association of SACREs meeting, NPT, 6 March 2015 

(10.30am – 3pm) 

 

 

 

 

 

Ynys Môn / Anglesey 

Bethan James 

Rheinallt Thomas 

 

Blaenau Gwent 

 

Pen-y-bont ar Ogwr / 

Bridgend 

Edward Evans 

Vicky Thomas 

Lowri Florence 

Cathryn Davies-Jones 

 

Caerffili/ Caerphilly 

Vicky Thomas 

 

Caerdydd / Cardiff 

Katherine Mayer 

 

Sir Gaerfyrddin / 

Carmarthenshire  

Mary Parry 

Meinir Wynne Loader 

 

Ceredigion 

Lyndon Lloyd 

 

Conwy 

Nicholas Richter 

Sir Ddinbych / Denbighshire 

Gavin Craigen 

 

Sir y Fflint / Flintshire 

 

Gwynedd 

Bethan James 

 

Merthyr Tudful / Merthyr Tydfil 

Y Cyngh./ 

Vicky Thomas 

Ernie Galsworthy 

 

Sir Fynwy / Monmouthshire 

Sharon Perry- Phillips 

Susan Cave 

Neeta Singh Baicher 

 

Castell-nedd Port Talbot / 

Neath and Port Talbot 

Jen Malcolm 

Peter Rees 

Janice Dudley 

Rachel Samuel 

Gwilym Jones 

 

Casnewydd / Newport 

Vicky Thomas 

Andrew Powles 

Huw Stephens 

Neeta Singh Baicher 

Sally Northcott 

Amanda B. Davies 

Soam Sharma 

 

Sir Benfro / 

Pembrokeshire 

Huw George 

 

 

Powys 

Margaret Evitts 

 

Rhondda Cynon Taf  

 

Abertawe / Swansea 

Vicky Thomas 

Chris Mann 

Rachel Bendall (SMUTSD) 

Claire Foley 

Alison Lewis 

Helen-Marie Davies 

 

Torfaen /Torfaen 

Vicky Thomas 

Marilyn Frazer 

Helen Bevan 

 

Bro Morgannwg / 

Vale of Glamorgan 

 

Wrecsam / Wrexham 

Tania ap Sion 

Libby Jones 

 

Sylwedyddion / 

Observers 

Leslie Francis (St Mary’s Centre) 

Mark Campion (Estyn)  

Eldon Phillips (REMW) 
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Cofnodion 

1. Cyflwyniad a chroeso  

Cyflwynodd y Cadeirydd, Tania ap Siôn, Aled Evans, Cyfarwyddwr Addysg, Hamdden a 

Dysgu Gydol Oes Castell-nedd Porth Talbot, a roddodd yr anerchiad croeso. 

Croesawodd Aled Evans CCYSAGau Cymru i’r Orendy ym Margam. Dywedodd ei fod 

yn lleoliad da i gyfarfod sy’n canolbwyntio ar addysg grefyddol, gan ei fod yn drigfan 

barhaus ers pedair mil o flynyddoedd sy’n ein hatgoffa am yr angen i ddiogelu’n 

treftadaeth. Mae’r ystâd 850 erw yn un o’r prif aneddiadau hynafol yng Nghymru, safle 

cyn-hanesyddol gyda thystiolaeth i bobl fyw yma yn yr Oes Efydd, ac oes y Celtiaid a’r 

Rhufeiniaid. Mae iddo bwysigrwydd crefyddol arbennig hefyd fel safle Abaty 

Sistersaidd, a adeiladwyd yn y Canol Oesoedd ac mae ganddo gysylltiadau ar draws 

Cymru. Codwyd yr Orendy ei hun ar ddiwedd y 18fed Ganrif. Mae gan Gastell-nedd 

Porth Talbot CYSAG gweithgar, sydd bob amser yn chwilio am syniadau newydd ar 

gyfer monitro safonau mewn addysg grefyddol a chyd-addoli. Mae CYSAG newydd 

ddechrau proses fonitro newydd, sef defnyddio dull newydd o wahodd Penaethiaid AG 

mewn ysgolion uwchradd i gyflwyno’u hadrannau ym mhob cyfarfod a rhannu’r 

cynlluniau sydd ganddynt i sicrhau datblygiad, yn cynnwys eu rhaglen bontio â’r 

ysgolion cynradd lleol. Hefyd, mae Diwrnod Cofio’r Holocost yn bwysig iawn yng 

Nghastell-nedd Port Talbot ac yn un y mae’r awdurdod lleol a CYSAG yn ymfalchïo 

ynddo. Crybwyllodd Aled Evans Adroddiad Donaldson sydd newydd ei gyhoeddi a 

dywedodd ei bod yn dda gweld cefnogaeth i addysg grefyddol yn yr adroddiad ac 

argymhelliad i gadw AG yn ofyniad statudol yng Nghymru. Dywedodd hefyd fod addysg 

grefyddol yn fodd i ddatblygu’r sgiliau bywyd pwysig sydd eu hangen ar bob dysgwr ac 

yn fforwm i feddwl am y cwestiynau dwfn. Dywedodd fod gwir angen diogelu’r sgiliau 

hyn, gan eu bod nid yn unig yn helpu i ddatblygu gwybodaeth am grefyddau gwahanol, 

ond hefyd yn helpu’r dysgwyr i ffurfio syniadau am y byd o’n cwmpas. Disgrifiodd Aled 

Evans sut roedd ei ferched ei hun wedi elwa’n aruthrol ar addysg grefyddol yn yr ysgol 

ac aeth ymlaen i ddweud nad ydym yn aml yn sylweddoli pwysigrwydd addysg 

grefyddol sy’n helpu dysgwyr i ddatblygu dealltwriaeth am grefyddau gwahanol a 

hyrwyddo integreiddio ac ymdeimlad cymunedol cryf. Yn ei farn ef, mae Cymru’n 

gwneud hyn yn dda gan nad ydym yn wlad neu’n genedl; rydym yn un pentref mawr. 

Dymunodd gyfarfod da i CYSAGau Cymru. 

Diolchodd y Cadeirydd i Aled Evans am ei eiriau a chroesawodd y Cynghorydd Peter 

Rees a’r Cynghorydd Janice Dudley (Cadeirydd CYSAG CNPT) i’r cyfarfod.  

2. Adfyfyrio tawel  

Myfyrdod tawel i baratoi am y cyfarfod. 
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3. Ymddiheuriadau John Mitson, Cyng. Michael Gray, Tudor Thomas, Cyng. Deborah 

Wilcox, Helen Gibbon, Gill Vaisey, Christine Abbas, Arthur Threlfall, Ams Kingra, 

Farida Patel, P Harris, Wyn Meredith, Louise Thomas, Steve Price. 

4. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd yn Nhorfaen, 26 Tachwedd 2014  

Yn dilyn un newid i restr y rhai oedd yn bresennol, derbyniwyd y cofnodion fel rhai 

cywir. 

5. Materion yn codi  

T4. Eitem 5. Nodir yn yr Adroddiad Gweithredol nad yw Cymru’n cael ei chynrychioli 

bellach ar Gyngor AG Cymru a Lloegr. Yn y gorffennol roedd gan Gymru le 

cyfetholedig, ond dim lle diogel. Mae’r REC yn cynnig cyfle i CCYSAGauC enwebu 

cynrychiolydd i’r Bwrdd, ond, nid oes sicrwydd y caiff yr enwebai ei ethol. Cytunodd y 

Pwyllgor Gweithredol ysgrifennu at yr REC yn mynegi ei siom â’r sefyllfa hon. Bydd 

Libby Jones yn ysgrifennu’r llythyr. Dywedodd y Cyn Gadeirydd, Edward Evans, ei bod 

yn bwysig fod Cymru’n cael cynrychiolaeth ar y Bwrdd hwn y mae Cymru’n rhan o’i 

enw. 

T7. Eitem 7. Mae’r cyflwyniad gan CGAC, ‘Beth mae’r data’n dysgu i ni?’ ar wefan 

CCYSAGauC i’w rannu â’r CYSAGau. 

T.8. Eitem 7. Mae’r cyflwyniad gan CYSAG Sir Fynwy ‘Dathlu Prosiect Pontio AG’ ar 

wefan CCYSAGauC i’w rannu â’r CYSAGau. 

T9. Eitem 7. Mae’r cyflwyniad gan aelodau NAPfRE ‘CYSAGau a’r trefniadau consortia 

(adborth)’ ar wefan CCYSAGauC i’w rannu â’r CYSAGau. 

Fel arfer bydd cyflwyniadau NAPfRE i gyd yn cael eu llwytho ar wefan CCYSAGauC 

ac mae’r broses hon bellach yn rhan o’r protocol. www.wasacre.org.uk 

Holodd Rheinallt Thomas a oedd hyn yn dod yn lle REflections a arferai ymddangos yn 

RENews. Cyfrifoldeb Canolfan Peniarth yw REflections bellach ac felly mae angen 

cytuno ar broses i barhau rhannu’r wybodaeth hon ag RENews ar-lein. Atebodd Tania ap 

Siôn drwy egluro nad yw CCYSAGauC wedi edrych eto ar sut byddai hyn yn gweithio 

ers i RENews symud i fod ar-lein yn unig ac mae angen ei godi yn y Pwyllgor 

Gweithredol. Mae Rachel Bendall yn helpu gyda’r wefan newydd ac eglurodd hi’r 

sefyllfa. Cynigiodd Rachel drosglwyddo unrhyw sylwadau neu gwestiynau i Ganolfan 

Peniarth. Atgoffodd Tania ap Siôn yr aelodau mai cyfrifoldeb y sawl sy’n cyflwyno yw 

ysgrifennu esboniad ar eu cyflwyniad cyn y gellir ei gyhoeddi ar y wefan, ond y gallai 

CCYSAGauC helpu gyda hyn. Nid yw cynnwys cyflwyniadau PowerPoint ar wefan 

CCYSAGauC yn dod yn lle erthyglau ysgrifenedig i gyflwyniadau; maent yn ddau fath 

gwahanol o adnodd. 
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U.F.A. Rhoddwyd diweddariad byr ar y prosiect hwn - sef cais yr Athro Leslie Francis 

am fyfyrwyr chweched dosbarth a fyddai’n fodlon cymryd rhan yn ei arolwg Ewrop 

gyfan ‘Crefydd, Gwerthoedd a Hawliau Dynol’. Mae dwy ysgol wedi ymateb i’r cais. 

Mae’r arolwg ar gael yn Saesneg yn unig, mae dal cyfle i gymryd rhan, ac mae ar agor i 

rai 16 i 18, yn ogystal â blwyddyn 11. Yng nghyfarfod Torfaen dywedwyd ei fod i’r 6ed 

dosbarth yn unig. Dywedodd Leslie Francis ei fod yn defnyddio’r arolwg i wrando ar 

bobl ifanc er mwyn cael dealltwriaeth am eu barn ar grefydd, eu gwerthoedd a’u barn ar 

Hawliau Dynol. Rhan o bwrpas yr arolwg hwn yw deall y gwrthdaro rhwng safbwyntiau 

crefyddol a safbwyntiau Hawliau Dynol. Dywedodd Leslie Francis hefyd mai barn 

empeiraidd yw hon a chynigodd rai enghreifftiau o gwestiynau’r arolwg i’r aelodau fwrw 

golwg drostynt amser cinio. Dywedodd yr Athro Francis y byddai’n croesawu cyfle i 

gyflwyno a thrafod canlyniadau arolwg Cymru yn un o gyfarfodydd CCYSAGauC. 

6. Diweddariadau:  

Bagloriaeth Cymru Newydd  

Rhoddodd Libby Jones drosolwg sydyn o’r cymhwyster newydd. Mewn ymateb i 

ganfyddiadau’r Arolwg Cymwysterau, mae Bagloriaeth Cymru’n newid o fis Medi 2015. 

Bydd craidd y Fagloriaeth ddiwygiedig yn canolbwyntio ar y sgiliau canlynol: 

Llythrennedd, Rhifedd, Llythrennedd Digidol, Meddwl yn Feirniadol a Datrys 

Problemau, Cynllunio a Threfnu, Creadigedd ac Arloesi, ac Effeithiolrwydd Personol. 

Bydd y sgiliau hyn yn cael eu datblygu, eu cymhwyso a’u hasesu drwy gwblhau pedair 

‘Her’, sef: Her Prosiect Unigol (50%), Her Dinasyddiaeth Fyd-eang (15%), Her Menter a 

Chyflogadwyedd (20%), a Her Cymunedol (15%). Yr heriau hyn fydd craidd Bagloriaeth 

Cymru a byddant yn ffurfio Tystysgrif yr Her Sgiliau, sydd yn TGAU yn ei rinwedd ei 

hun. Cymhwyster Bagloriaeth Cymru drwyddo draw fydd y Dangosydd Perfformiad 

allweddol i ysgolion o 2018. Eglurodd Libby fod ysgolion wedi cael gwybod na ddylai 

fod yn rhaglen ‘glynu ymlaen’ ac na ddylai gael ei chyflwyno’n bennaf drwy ‘flociau’ o 

amser (e.e. ar ddiwedd tymor), sy’n creu problemau i ysgolion o ran dod o hyd i le mewn 

amserlen sydd eisoes yn llawn. Mae rhai Penaethiaid AG yn pryderu am y sefyllfa hon 

gan eu bod eisoes wedi gweld amser AG yn CA4 yn cael ei ddefnyddio ar gyfer gwersi 

Bagloriaeth Cymru yn eu hysgolion. Dywedodd Libby wrth yr aelodau y dylent fod yn 

ymwybodol o’r broblem hon ac ystyried sut y gall CYSAGau unigol gefnogi AG yn eu 

Hawdurdodau Lleol. Gall AG wneud cyfraniad i’r heriau o fewn amser AG craidd ond 

mae angen meddwl sut mae gwneud hyn heb golli amser hanfodol i baratoi gogyfer 

arholiadau. Ymatebodd Vicky Thomas drwy ddweud fod AG yn dal yn ofyniad statudol, 

mae Adroddiad Donaldson wedi cryfhau hynny a dylid atgoffa ysgolion am hyn. 

Ategwyd sylwadau Vicky gan aelodau eraill, gan gynnwys yr angen i ysgolion, yn 

enwedig adrannau AG, gael cymorth CYSAGau yr adeg hon. Codwyd cwestiynau eraill 

yn cynnwys o ble byddai’r cymorth hwn yn dod, cyllidebau ayb, a ble mae’r bobl 

broffesiynol i roi’r cymorth? Diolchodd Tania ap Siôn i’r aelodau am eu sylwadau 

pwysig a gofynnodd sut gall CCYSAGauC helpu a gweithio tuag at roi cefnogaeth i 
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ysgolion a CYSAGau. Dywedodd Vicky fod angen i Gyrff Llywodraethu ddangos 

cefnogaeth hefyd a gellir ysgogi hyn drwy anfon Taflen atynt yn egluro cyfraniad AG. 

Arholiadau Astudiaethau Crefyddol  

Rhoddodd Vicky Thomas ddiweddariad am y sefyllfa bresennol. Eglurodd fod dau 

gyfarfod rhanddeiliaid wedi’u cynnal. Y naill ym mis Tachwedd 2014 a fynychwyd gan 

Tania ap Siôn ar ran CCYSAGauC a’r llall ym mis Rhagfyr y bu hi, Mary Parry a Phil 

Lord ynddo fel cynrychiolwyr CCYSAGauC. Tynnwyd sylw’r aelodau at y daflen 

wybodaeth a oedd yn rhan o bapurau’r cyfarfod, a gofynnodd Vicky i’r aelodau nodi’r 

canlynol: 

Bydd newidiadau i’r manylebau presennol i Gymru a bydd nifer o fodelau’n mynd allan 

i’r ysgolion yng Nghymru i ymateb iddynt. Gofynnodd Vicky i’r aelodau bwyso ar yr 

ysgolion i ymateb gan fod eu llais yn bwysig. Dywedodd Vicky wrth yr aelodau fod 

teimlad cryf o fewn CBAC y bydd y Cwrs Byr Astudiaethau Crefyddol yn parhau. Ar 

lefel TGAU bydd astudio dwy grefydd wahanol yn dod yn orfodol yn Lloegr ac felly 

bydd hynna’n debygol o ddigwydd yng Nghymru hefyd. Mae posibilrwydd hefyd y bydd 

Bwdhaeth a Sikhiaeth yn cael eu cynnwys ym manyleb TGAU. 

Ar lefel AS ac A2 bydd y ddau gymhwyster yn sefyll ar eu pennau eu hunain yn Lloegr 

(ni fydd yr AS bellach yn cysylltu â’r A2) ac ni fydd arholiad mis Ionawr a dim opsiwn 

synoptig yn Lloegr. Ond, yng Nghymru bydd y myfyrwyr yn cael dewis gwneud yr 

opsiwn synoptig, ond ni fyddant mwyach yn cael gweld y cwestiwn cyn yr arholiad. Yng 

Nghymru bydd yr AS yn dal i gysylltu â’r A2, ond fel yn Lloegr ni fydd arholiad mis 

Ionawr. Yng Nghymru, ni fydd cynnwys rhagnodedig i’r Cwricwlwm Cymreig, ond 

bydd Cwricwlwm Cymreig lleol yn cael ei annog lle y bo’n briodol. 

O dan Proses ac Amserlen ar y daflen, dywedodd Vicky y bydd Llywodraeth Cymru’n 

cael cais am achredu’r manylebau erbyn 30 Medi 2015 ac nid yr Haf fel mae’r daflen yn 

awgrymu, a bydd yn weithredol o Hydref 2016. 

Yn dilyn adroddiad Vicky codwyd y cwestiynau canlynol: 

A fydd modelau’r fanyleb a anfonir i ysgolion ar ffurf copi caled neu electronig? Nid 

oedd Vicky Thomas yn gallu cadarnhau hyn. 

A fydd yn rhaid i un o’r ddwy grefydd orfodol fod yn Gristnogaeth? Cadarnhaodd Vicky 

Thomas nad oedd. 

Diolchodd Tania ap Siôn i Vicky Thomas am y diweddariad. 

Cysylltiadau Llywodraeth Cymru  

Parthed y cais i ailsefydlu’r cyfarfod gyda’r Gweinidog Addysg a Sgiliau, Huw Lewis: 

Ysgrifennodd Libby Jones at y Gweinidog i sicrhau dyddiad addas ar gyfer y cyfarfod a 

chafwyd ateb ar 11 Rhagfyr 2014 yn dweud wrth CCYSAGauC na fyddai’r Gweinidog 
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yn ystyried cyfarfod nes i Adroddiad Donaldson gael ei gyhoeddi. Yn dilyn y llythyr hwn 

cyfarfu Libby Jones a Tania ap Siôn â John Pugsley, Pennaeth Cefnogi Pynciau 7-19 a 

Steve Price, sy’n gyfrifol am AG a phynciau di-graidd eraill y cwricwlwm, ill dau o 

Lywodraeth Cymru, ar 20 Ionawr 2015. Nid oedd Louise Thomas yn bresennol. Buont 

yn trafod sut y gall Llywodraeth Cymru a CCYSAGauC weithio gyda’i gilydd mewn 

perthynas a fydd o fudd y naill i’r llall. Cytunodd y ddwy ochr gyfarfod ddwywaith y 

flwyddyn i drafod materion AG ac addoli ar y cyd yn ogystal â materion cysylltiedig 

eraill. Dywedodd Tania ap Siôn fod y cyfarfod yn un cadarnhaol ac y bydd 

CCYSAGauC yn cadw mewn cysylltiad â Mr Pugsley a Mr Price rhwng y cyfarfodydd. 

Gwnaed cais pellach am gyfarfod gyda’r Gweinidog yn y cyfarfod, a chynghorwyd 

CCYSAGauC i barhau i godi rhai materion penodol gyda Huw Lewis yn uniongyrchol. 

Adolygiad cwricwlwm  

Dywedwyd wrth yr aelodau fod CCYSAGauC wedi cymryd rhan o ddechrau’r broses 

adolygu hon, yn cyfarfod yr Athro Donaldson ac yn ateb i’r holiadur ymgynghori 

cychwynnol. 

Rhoddodd Cadeirydd NAPfRE, Bethan James, gyflwyniad PowerPoint a oedd wedi cael 

ei drafod yn flaenorol yng nghyfarfod NAPfRE ar 5 Mawrth 2015 ac sydd bellach ar gael 

ar wefan Llywodraeth Cymru a gwefan CCYSAGauC ar gyfer yr aelodau. Tynnodd y 

cyflwyniad sylw at rai o brif bwyntiau Adroddiad Donaldson, fel a ganlyn: 

Pedwar diben addysg. 

Chwe Maes Dysgu a Phrofiad. 

Tri cyfrifoldeb trawsgwricwlaidd. 

Camau Cynnydd yn oed 5, 8, 11, 14 ac 16  

(yn cynnwys ‘Llwybrau’). 

Deilliannau cyflawniad. 

Cymysgedd o ddulliau addysgu. 

Canolbwyntio eto ar asesu ar gyfer dysgu, yn cynnwys hunan-ddysgu ac asesu 

cyfoedion. 

Monitro sut mae’r system yn gweithio ar lefel genedlaethol drwy samplu blynyddol. 

Mae holiadur pellach ar wefan Llywodraeth  Cymru erbyn hyn ac mae ysgolion, grwpiau 

ac unigolion eraill yn cael eu hannog i ymateb iddo. Fodd bynnag, cyn ei lenwi, 

gwahoddir y grwpiau hyn hefyd i gymryd rhan yn y ‘Sgwrs Fawr’ ac mae cyfres o 

adnoddau wedi’u paratoi ar gyfer hon. Bydd y rhain yn sbarduno ac yn ategu’r 

drafodaeth. E.e. clipiau ffilm, cwestiynau ayb. 
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Hysbysodd Vicky Thomas yr aelodau fod pedair ‘Sgwrs Fawr’ wedi’u trefnu ledled 

Cymru fel a ganlyn: 

11 Mawrth - 16:00-18:00 - Neuadd Reichel, Prifysgol Bangor 

12 Mawrth - 08:00-10:00 – Canolfan Catrin Finch (awditoriwm), Wrecsam - CANSLWYD  

18 Mawrth - 16:00-18:00 – Stadiwm y Liberty, Abertawe 

19 Mawrth - 08:00-10:00 - Coleg y Cymoedd, Nantgarw A GWEMINAR BYW. 

Er mwyn cael lle yn un o’r trafodaethau hyn bydd yn rhaid i’r aelodau gyflwyno eu henw 

drwy wefan Llywodraeth Cymru a disgwyl cadarnhad. 

Gelwir y broses hon yn ‘Gam 1’ ac mae’n mynd o 4 Mawrth i 8 Mai 2015. Wedi hynny 

ystyrir pob barn a chyhoeddir datganiad gan Lywodraeth Cymru yn yr haf.  

Sicrhaodd Bethan James yr aelodau fod y deunydd yn gyfredol iawn ac yn hynod o 

berthnasol i CCYSAGauC. Dyma gwestiynau’r ‘Sgwrs Fawr’: 

C1. Ym mha ffyrdd rydych chin cytuno neu’n anghytuno nad yw’r cwricwlwm 

cenedlaethol presennol yn addas bellach i ddiwallu anghenion plant a phobl ifanc yng 

Nghymru?  

C2. Beth yw eich barn chi am y pedwar diben cyffredinol sy’n cael eu disgrifio yn yr 

Adroddiad? Yn gyffredinol, ydych chi’n credu mai’r rhain yw’r sail briodol i’r 

cwricwlwm i blant a phobl ifanc Cymru yn y dyfodol? Ac, os nad ydyn nhw, pam 

hynny? 

C3. Mae cyfuno pynciau ac agweddau eraill ar ddysgu mewn chwe Maes Dysgu a 

Phrofiad yn cadarnhau pwysigrwydd pynciau – a hefyd yn cydnabod agweddau ar 

ddysgu sydd hefyd yn bwysig fel iechyd a lles. Ym mha ffyrdd rydych chi’n cytuno 

neu’n anghytno â’r dull hwn o weithredu?  

C4. Mae’r adolygiad yn argymell dull o asesu sy’n ymwneud yn bennaf â chefnogi 

dilyniant addysgol plant a phobl ifanc, ac yn gwahaniaethu rhwng asesu i helpu dilyniant 

ac asesu i roi tystiolaeth ar gyfer atebolrwydd. Ym mha ffordd rydych chi’n cytuno neu’n 

anghytuno â’r dull hwn o weithredu? 

C5. Beth yw’ch ymateb cyntaf i’r egwyddorion addysgegol sydd wedi’u disgrifio yn 

Adroddiad yr Athro Donaldson? 

C6. Mae Adroddiad yr athro Donaldson yn cynnig y bydd ysgolion/lleoliadau ac 

athrawon yn chwarae rhan bwysicach o lawer wrth siapio’r cwricwlwm. 

(Mae hyn yn berthnasol iawn. Athrawon ac ysgolion yn cael y rhyddid i ddatblygu 

cwricwlwm sy’n berthnasol i’w disgyblion eu hunain. Mae angen i’r CYSAGau drafod y 

cwestiwn hwn ymhellach) 
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C7. Beth yw’r ffordd orau o barhau â’r broses hon o gyfranogi a sut y byddai’ch 

ysgol/lleoliad chi’n hoffi cymryd rhan? Arolygon, cynadleddau, gweithdai, sgyrsiau 

wedi’u trefnu’n lleol, cyfryngau cymdeithasol, arall (nodwch).  

Cynigiodd Bethan James fod NAPfRE yn ymateb fel grŵp, a chan na fydd CCYSAGauC 

na’r rhan fwyaf o’r CYSAGau yn cwrdd cyn y dyddiad cau, sef 8 Mai, y byddai grŵp 

NAPfRE (a fydd hefyd yn cynnwys aelodau Gweithredol CCYSAGauC) yn ymateb ar 

ran CCYSAGauC hefyd, os yw’r aelodau’n cytuno. Cytunodd yr aelodau a oedd yn 

bresennol â’r cynnig hwn. Gofynnodd  Rheinallt Thomas i’r ymateb gael ei anfon i’r 

aelodau i gyd drwy’r CYSAGau a’r Pwyllgor Gwaith cyn ei anfon i Lywodraeth Cymru 

fel y gall fod yn sail i’w hymatebion, fel y bo’n briodol. Cytunwyd i hyn. Pwysodd 

Bethan ar unigolion a’r CYSAGau i ymateb i’r holiaduron fel bod AG yn cael ei 

chynrychioli’n dda. 

Holodd Edward Evans pam fod natur statudol AG hyd at 16 oed a ddim pellach. Atebodd 

Mary Parry drwy ddweud fod yr adolygiad hwn wedi’i gomisiynu ar gyfer hyd at 16 oed 

yn unig. 

7. Cyflwyniad NAPfRE:  

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd ac Addysg Grefyddol Rachel Bendall 

Cyflwynodd Rachel Bendall, Uwch Ddarlithydd TAR Uwchradd mewn Addysg 

Grefyddol o Brifysgol y Drindod Dewi Sant PowerPoint yn dangos y gwaith a wnaed gan 

ei myfyrwyr i ymgorffori’r Fframwaith wrth ddysgu addysg grefyddol. Dangosodd 

Rachel amryw o dasgau enghreifftiol yr oedd y myfyrwyr wedi’u treialu’n llwyddiannus 

yn ystod eu hymarfer dysgu. 

Rhannwyd yr adnoddau ar wefan newydd RENews. Cyfeiriad cywir y wefan hon yw 

http://www.religious-education-wales.org/   ac mae hefyd ar wefan Hwb 

https://hwb.wales.gov.uk/ . Bydd y cyflwyniad PowerPoint ar gael ar wefan 

CCYSAGauC hefyd. 

Ennyn diddordeb bechgyn mewn AG a chodi eu safonau Mary Parry 

Eglurodd Mary Parry fod y mater penodol hwn yn un a godwyd gan Estyn ar draws y 

cwricwlwm a hefyd yn yr Adolygiad Thematig o Addysg Grefyddol yn 2012 ac felly 

mae’n gyfredol iawn. Rhannodd Mary gynllun gwaith ar gyfer disgyblion CA3 a 

ddatblygwyd ganddi o’r enw ‘Pêl-droedwyr Mwslimaidd yn yr Uwch-Gynghrair’. Nod y 

cynllun yw ennyn diddordeb a chymhelliant bechgyn, codi safonau, gweithredu’r 

Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd, datblygu sgiliau addysg grefyddol a datblygu sgiliau 

meddwl. 

Dangoswyd cyflwyniad PowerPoint i’r aelodau y gellid ei ddefnyddio â disgyblion yn y 

dosbarth a dosbarthwyd copïau o’r tasgau sy’n mynd gyda’r PowerPoint i fynd yn ôl i’r 

CYSAGau. 
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Gwnaeth yr aelodau un o’r tasgau mewn grwpiau, gan roi eu hymateb a chafwyd 

trafodaeth i ddilyn. 

Dywedodd Meinir Loader ei bod wedi treialu’r tasgau hyn ac wedi gweld drosti’i hun y 

manteision i’w disgyblion a safon uchel y dasg ysgrifennu estynedig ymhlith bechgyn a 

merched. 

Croesawodd yr Athro Leslie Francis y cyflwyniad. Dywedodd ei fod yn ffordd dda o 

ddefnyddio delweddau gwrywaidd yn AG ac yn dangos y gall dynion hefyd fod yn 

grefyddol. Eglurodd Leslie Francis fod ymchwil gyfredol yn dangos fod crefydd wedi 

cael ei fenyweiddio yn y ffordd y mae’n apelio at y rheiny sydd o natur arbennig (‘rhai 

sy’n teimlo’) a’i fod yn bwysig ehangu apêl addysg grefyddol i ymateb i ddiddordebau’r 

‘rhai sy’n meddwl’ hefyd. Nid yw ‘meddylwyr’ a ‘theimladwyr’ yn cael eu pennu gan y 

rhyw (dynion a merched) ond, dengys ymchwil mewn nifer o wledydd fod cyfran uwch o 

ddynion yn tueddu i fod yn ‘feddylwyr’ a mwy o fenywod yn ‘deimladwyr’. Mae’n 

bwysig gwneud ymchwil sy’n trafod hyn ymhellach. 

Dywedodd Sharon Perry-Phillips nad oes gan ysgolion ac yn enwedig adrannau AG lawer 

o arian i dalu am adnoddau addysg grefyddol a’i bod hi fel athrawes yn ddiolchgar i Mary 

Parry a CCYSAGauC am rannu rhywbeth y gall yr aelodau fynd yn ôl i’w hysgolion am 

ddim. 

Yn anffodus, oherwydd problemau hawlfraint ni fydd yr adnoddau ar gael yn ehangach ac 

ni fyddant yn cael eu rhannu ar wefan CCYSAGauC. 

Rhannodd Neeta Baicher wybodaeth hefyd am adnodd defnyddiol gan y BBC o’r enw 

‘India’s daughter’ sydd ar iPlayer ar hyn o bryd. 

8. Adroddiad ar gyfarfod y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 2 Chwefror 2015  

T2 Eitem 8. Adroddiadau Estyn. Rhoddodd Vicky Thomas ddiweddariad i’r aelodau ar yr 

hyn y mae CYSAG Caerffili wedi’i wneud o ran y sylwadau am ddatblygiad ysbrydol, 

moesol, cymdeithasol a diwylliannol yn adroddiadau Estyn. Rhannwyd cynnwys llythyr 

Anne Keane o Estyn ac roedd yr aelodau’n falch iawn o’r ymateb y byddai arolygwyr yn 

cael eu hatgoffa am y gofyniad i adrodd am ddatblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a 

diwylliannol disgyblion yn yr e-lythyr nesaf. Cytunodd Pwyllgor Gwaith CCYSAGauC i 

barhau i wirio adroddiadau ac ysgrifennu eto at Anne Keane i’w diweddaru ar unrhyw 

gynnydd. Diolchodd Bethan James i CYSAG Caerffili am ddod â hyn i sylw. Ategwyd 

hyn gan Mark Campion o Estyn a gofynnodd i CCYSAGauC gysylltu ag ef yn nhymor yr 

hydref os oes unrhyw fylchau yn hyn o beth yn adroddiadau Estyn. Atgoffodd Rheinallt 

Thomas yr aelodau fod Anne Keane wedi bod yn gefnogol iawn i AG a’i bod hi’n 

ymddeol cyn hir. Cynigodd fod CCYSAGauC yn anfon llythyr o ddiolch i Anne am ei 

chefnogaeth a hefyd llythyr i gysylltu â’r Cyfarwyddwr Strategol presennol. Bydd Libby 

Jones yn ysgrifennu ac yn anfon y ddau lythyr. 
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T3 Eitem 14. Mae Phil Lord yng nghyfarfod EFTRE yn Nulyn ar hyn o bryd, ond yn ei 

absenoldeb dywedodd Tania ap Siôn wrth yr aelodau am y cyfraniad sylweddol y mae ef 

wedi’i wneud yn datblygu REQM Cymru. Mae ef yn teimlo bellach ei fod wedi 

cwblhau’r agwedd bwysig hon o’i waith a bod angen rôl gyswllt erbyn hyn, a fydd yn 

cael ei llenwi gan Libby Jones. Diolchodd Tania ap Siôn yn ffurfiol i Phil am ei gyfraniad 

i REQM Cymru. 

9. Gohebiaeth  

 Dwy eitem sydd eisoes wedi’u trafod mewn llefydd eraill ar yr agenda. Y naill o dan 

Eitem 6, Diweddariadau, cysylltu â Llywodraeth Cymru ac ailsefydlu’r cyfarfod â’r 

Gweinidog a’r llall o dan Eitem 8, Adroddiad y Pwyllgor Gwaith o 2 Chwefror 2015, 

adroddiadau Estyn a’r llythyr gan Anne Keane. 

Derbyniwyd llythyr gan CYSAG Wrecsam ynghylch y posibilrwydd fod Estyn yn 

cynnwys sylw ar addoli ar y cyd mewn adroddiadau yn y dyfodol. Dywedodd Vicky 

Thomas wrth yr aelodau fod hyn wedi’i gynnwys hefyd yn llythyr CYSAG Caerffili i 

Estyn. 

Hysbysodd Mark Campion (Estyn) y cyfarfod fod cynnwys sylw am safon addoli ar y cyd 

yn cael ei adael i ddoethineb y swyddog sy’n adrodd yn ôl. Gallai edrych yn anghyson, 

fodd bynnag, os nad yw’n ymddangos fod yr arolygydd yn cydymffurfio â chanllawiau 

Estyn. Darllenodd Mark Campion enghraifft o Ysgol Uwchradd Casnewydd a oedd yn 

rhoi sylw penodol i addoli ar y cyd a soniodd am ysgolion eraill fel Ysgol Rhiwabon lle 

cafwyd sylwadau cadarnhaol yn yr adroddiad. Eglurodd nad oedd awydd i newid y 

canllawiau presennol gan Estyn. Yn ystod wythnos yr arolygiad bydd arolygwyr yn trafod 

pethau gydag ysgolion nad ydynt yn ymddangos yn yr adroddiad, gan na allant gynnwys 

popeth yr hoffent ynddo ac felly mae’n bwysig eu bod yn parhau â’r sgwrs hon. 

Diolchodd Gavin Craigen i Mark Campion am ei eglurhad clir o sefyllfa Estyn a 

chynigiwyd na fyddai diben mynd â hyn ymhellach. Cytunodd yr aelodau a oedd yn 

bresennol. 

Bydd Libby Jones yn hysbysu CYSAG Wrecsam am yr ymateb hwn.  

Soniodd rhai aelodau am yr anhawster y mae CYSAGau yn ei gael i fonitro addoli ar y 

cyd pan nad yw adroddiadau Estyn yn cynnwys sylwadau penodol amdano. Mae’r 

drafodaeth ar y pwnc hwn yn parhau yng nghyfarfodydd NAPfRE ac mewn cyfarfodydd 

CYSAG unigol a bydd cyflwyniad ar fonitro addoli ar y cyd a’i ddarpariaeth mewn 

ysgolion yn rhan o raglen CCYSAGauC yn y cyfarfod nesaf. 

Anfonodd Christine Abbas ddymuniadau Blwyddyn Newydd i aelodau CCYSAGauC  

gan y gymuned Baha’i yng Nghymru. (derbyniwyd yr e-bost hwn yn hwyr oherwydd 

problemau gyda mynediad i’r rhyngrwyd ar y pryd) 
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10. U.F.A. 

Cynigiodd Chris Mann o CYSAG Abertawe daflenni o’r Canolfannau Bwdhaeth yn 

Abertawe a Llandudno. Mae’r ddwy ganolfan yn croesawu ymweliadau gan ysgolion. 

Gwahoddwyd yr aelodau i fynd â thaflen yn ôl i’w CYSAG eu hunain os oeddent yn 

dymuno hynny. Diolchodd Chris Mann i CCYSAGauC am dynnu sylw at y Ganolfan ac 

am gyfarfod diddorol. 

 

11. Dyddiad y cyfarfod nesaf: 25 Mehefin 2015, Sir y Fflint yn cynnwys AGM  

12. Dyddiadau cyfarfodydd yn y dyfodol:  25 Tachwedd 2015 (Blaenau Gwent)  

Diolchodd Tania ap Siôn i bawb a oedd wedi bod â rhan mewn trefnu a rhedeg y cyfarfod, 

gyda diolch arbennig i Glerc CYSAG Mary Mills, yr Arweinydd Systemau Jen Malcolm, y 

tîm cyfieithu, a’r staff yn yr Orendy ym Margam. 
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Mae tudalen hwn yn fwriadol wag



Enwebiadau ar gyfer Pwyllgor Gwaith y CCYSAGauC (Mehefin 25, 2015) 

Nominations for the Executive Committee (25 June 2015) 

Mae eu TRI enwebiadau ar gyfer DAU swyddi ar y Pwyllgor Gwaith. 

There are THREE nominations for TWO positions on the Executive Committee. 

 

1. Y Cyng. Ernie Galsworthy  CYSAG Merthyr Tudful  

Bûm yn aelod o GYSAG ers Mai 2012, wedi i mi gael fy ethol i'r cyngor. Cyn hynny bûm yn 

gynghorydd rhwng 1987 a 2004, a gwasanaethais ar GYSAG Merthyr Tudful yn ystod y cyfnod hwn a 

mynychu cyfarfodydd CCYSAGauC yn ogystal.  

Cefais fy magu mewn amgylchedd Bedyddwyr Cymreig, a than yr oeddwn yn 5 oed bûm yn byw 

gyda'm mam-gu, Cymraes nad oedd, yn anffodus, wedi dysgu Cymraeg i fy mam ond a wnaeth ei 

gorau i'm haddysgu i yn yr iaith. Wedi ei marwolaeth, fodd bynnag, collais yr iaith, ac ni ailafaelais 

ynddi tan y 1990'au hwyr pan fynychais gwrs WLPAN ym Mhrifysgol Caerdydd.  

Rwy'n coleddu safbwynt heddychol, a'm harwyr yw Mahatma Gandhi, John Lennon ac Iesu Grist. Yr 

oeddynt ill tri'n heddychwyr, a chafodd y tri eu diwedd trwy drais. Mae bod yn heddychwr yn ddull 

peryglus o fyw, ac weithiau mae angen dewrder i fyw buchedd o’r fath.  

Rwyf hefyd yn gynrychiolydd y cyngor ar y Pwyllgor Awdurdodau Lleol Di-niwclear; rwy'n credu bod 

hynny'n adlewyrchu fy nymuniad i fyw mewn heddwch.  

Yr oedd fy nhri arwr yn Hindŵ, yn anffyddiwr ac yn Gristion. Er nad wyf yn cyd-fynd yn llwyr â 

safbwyntiau fy arwyr, mae gennyf barch mawr tuag atynt, ac rwy’n credu bod parch tuag at bob 

crefydd yn sylfaenol i heddwch byd-eang.  

       

Councillor Ernie Galsworthy  Merthyr Tudfil SACRE 

I have been a SACRE member since May 2012 after I was elected to council. I was previously a 

councillor from 1987 until 2004, and served on Merthyr Tydfil SACRE during this period and also 

attended WASACRE meetings.  

I was brought up in a Welsh Baptist environment and until the age of 5 lived with my grandmother, a 

Welsh speaker, who unfortunately did not teach Welsh to my mother although, did her best to teach 

me. Consequently after her death I lost the language and did not pick it back up again until the late 

1990’s when I attended a WPLAN course at Cardiff University.  

I hold pacifist views and my great heroes are Mahatma Gandhi, John Lennon and Jesus Christ, All 

three were pacifists and met violent deaths. Being a pacifist is a dangerous way of living and 

sometimes courage is needed to live this life.  
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I am also the council representative on the Committee of Nuclear Free Local Authorities which I 

believe reflects how I wish to live in peace.  

My three heroes were a Hindu, an atheist and a Christian. While I do not believe totally in the views 

of my heroes I have great respect for them and it is respect for all religions which I believe is 

fundamental for world peace. 

 

2. Y Cynghorydd D Michael Gray   CYSAG Caerphilly 

 Rwy'n aelod oes o'r Eglwys Fethodistaidd. Ar ôl bod yn athro Ysgol Sul, rwy'n Bregethwr Lleol 

Trwyddedig yn yr Eglwys Fethodistaidd, yn organydd eglwys, ac yn swyddog eglwys ar lefelau ardal, 

rhanbarthol a chenedlaethol, yn ogystal â bod yn Gydlynydd Cymorth Cristnogol lleol, yn gyn-

Ysgrifennydd a chyn-Gadeirydd fy nghangen leol o ‘Eglwysi Ynghyd’, ac yn aelod cyswllt o CYTUN .  

Rwy'n Gynghorydd ar Gyngor Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac yn Gadeirydd Pwyllgor CYSAG Cyngor 

Bwrdeistref Sirol Caerffili, ac rwyf wedi cynrychioli CYSAG CBSC ar GCYSAGauC ers 1996.  

Rwy'n gyn-aelod o Bwyllgor Gwaith CCYSAGauC, ac yn gyn-Is-gadeirydd (2008-2009) a chyn-

Gadeirydd (2009-2011) CCYSAGauC, ac rwy'n dymuno cynnig i Bwyllgor Gwaith CCYSAGauC fy 

mhrofiad hir o gefnogi a hybu Addysg Grefyddol mewn ysgolion ledled Cymru. 

 

Councillor D Michael Gray   Caerphilly SACRE     

I am a lifelong member of the Methodist Church, having been a Sunday school teacher I am an 

accredited local Preacher of the Methodist Church, church organist, and church officer at local, 

regional & national level, also area Christian - Aid Coordinator and past Secretary , Chairman of my  

‘ChurchesTogether’ and affiliated to  CYTUN .  

I am a Caerphilly County Borough Councillor, Chairman of Caerphilly County Borough Council SACRE 

Committee and represented CCBC SACRE on WASACRE since 1996, up to the present date.  

I am a past member of the WASACRE Executive Committee and also past Vice - Chairman (2008 - 

2009) and Chairman of WASACRE (2009 - 2011), and wish to offer the WASACRE EXECUTIVE my long 

experience of supporting and projecting Religious Education throughout the schools of Wales. 

  

3. E.Ruth Davies    CYSAG Gwynedd 

‘Rwyf yn aelod o CYSAG Gwynedd ers saith mlynedd fel cynrychiolydd Undeb Bedyddwyr Cymru. 
’Rwyf yn ddiacon yn fy nghapel ac wedi ymddiddori ers blynyddoedd yng ngwaith yr Ysgol Sul fel 
athrawes a chyd-lynydd. Yn sgil y gwaith hwn a’m cefndir ym myd addysg y gofynnwyd i mi 
gynrychioli’r Bedyddwyr ar CYSAG Gwynedd. 
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Cymwysterau Academaidd 

 1966 -1970 Tystysgrif mewn Addysg ac yna gradd B.Addysg mewn Bywydeg Dynol, 
Gwyddoniaeth, Economeg y Cartref ac Addysg yng Ngholeg Addysg Gwyddor Cartref, 
Llandâf, Caerdydd. 
 

Profiad Dysgu 

 1970 -1975 Athrawes ac yna Pennaeth Adran Economeg y Cartref, Ysgol Gyfun Ystalyfera, 
Gorllewin Morgannwg 

 1975 – 1977 Darlithydd yng Ngholeg Addysg Gwyddor Cartref, Llandâf, Caerdydd 

 1977 – 1980 Darlithydd rhan-amser Adran Economeg y Cartref, Y Coleg Normal, Bangor 

 1983 – 2010 Darlithydd yn yr Adran Celf, Dylunio a Thechnoleg, Y Coleg Normal ac yna Adran 
Addysg, Prifysgol Bangor 
 

Profiadau perthnasol eraill 

 Bum ynglŷn â nifer o brosiectau Canolfan Adnoddau Addysg, Prifysgol Cymru, Aberystwyth a 
fu’n gyfrifol am gynhyrchu nifer o werslyfrau ar gyfer y sector uwchradd. 

 Cymhwysais fel Arolygydd Cofrestredig yn y sector cynradd a bum yn arwain nifer o 
arolygiadau ysgol ar gontract i Estyn. 

 ‘Rwyf yn lywodraethwr yn Ysgol Gynradd Llandegfan, Ynys Môn. 

  Cefais f’apwyntio yn Ynad Heddwch yn 1991 ac yn ddiweddarach yn gadeirydd Mainc 
Ynadon Môn am dair blynedd. 
 

 Mae gennyf berspectif eang o addysg yng Nghymru; mae’n cwmpasu addysg gynradd ac uwchradd, 
hyfforddiant cychwynnol athrawon a phrofiad o arolygu ysgolion. Mae’r cysylltiad agos â byd addysg 
yn gwneud i mi sylweddoli pa mor bwysig yw sicrhau lle teilwng i Addysg Grefyddol fel pwnc yng 
nghwricwlwm ysgolion cynradd ac uwchradd, a hefyd yr angen i sicrhau addoli ar y cyd perthnasol ac 
ystyrlon. Mawr obeithiaf y gall fy mhrofiad fod o werth i Gymdeithas CYSAGau Cymru ac i’r ysgolion 
er mwyn sicrhau fod disgyblion yn cael eu paratoi ar gyfer bywyd fel dinasyddion byd-eang. 

 
 

3. E.Ruth Davies     SACRE Gwynedd 
 
I have been a member of SACRE Gwynedd for the last seven years as a representative of The 
Baptist Union of Wales. I am a deacon at my chapel and for many years have taken an 
interest in the work of the Sunday School, as a teacher and a co-ordinator. It was as a result 
of this work and my education background that I was asked to be the Baptist representative 
on the Gwynedd SACRE. 
 
Academic Qualifications 

 1966 – 1970 Certificate in Education followed by B.Ed degree in Human Biology, Science, 
Home Economics and Education at Llandaff College of Education-Home Economics, Llandaff, 
Cardiff. 
Teaching Experience 

 1970 - 1975 Teacher and subsequently Head of Home Economics Department, Ystalyfera 
Welsh Comprehensive School, West Glamorgan. 

 1975 – 1977  Lecturer at Llandaff College of Education- Home Economics, Llandaff, Cardiff. 

 1977 – 1980  Part-time lecturer in Home Economics Department at Normal College, Bangor 

 1983 – 2010 Lecturer in Art, Design and Technology Department, Normal College and later 
Education Department, School of Education, Bangor University 
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Other relevant experience 

 Involved in several projects for the Centre for Educational Resources, University of Wales, 
Aberystwyth producing a number of textbooks for secondary schools. 

 Qualified as a Registered Primary Inspector and led several school inspections on contract to 
Estyn. 

 I am a school governor at Ysgol Gynradd Llandegfan, Isle of Anglesey. 

 In 1991 appointed a magistrate and later became Bench Chairman for Isle of Anglesey for 3 
years. 
 

I have a wide perspective of education in Wales; it encompasses primary and secondary 
education, initial teacher training and experience of inspecting schools throughout Wales. The 
close links with education makes me realise the importance of ensuring a worthy place for 
Religious Education as a subject in the curriculum in primary and secondary schools as well as 
the need to ensure relevant and meaningful corporate worship sessions. I sincerely hope that 
my experience will be of value to the WASACRE Executive Committee and schools in order that 
pupils are well prepared for life as world-wide citizens. 
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Enwebiadau ar gyfer Is-Gadeirydd y CCYSAGauC (25 Mehefin 2015) 

Nominations for the position of Vice Chair for the Wales Association of SACREs (25 June 2015) 

 

Phil Lord CYSAG Sir Ddinbych 

Graddiais ym 1999 â gradd BA (Anrhydedd) mewn Diwinyddiaeth ac Offeiriadaeth Gristnogol o 

Brifysgol Manceinion. Ar ôl cwblhau fy nghwrs gradd, ymrestrais ar gwrs dwy flynedd yn arwain at 

Dystysgrif Addysg Traws-Cyfnod i Raddedigion, ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2/3, yn Didsbury, 

Manceinion. Cefais brofiad o addysgu dysgwyr mewn ysgolion cynradd ac ysgolion uwchradd. Ar ôl 

penderfynu fy mod yn dymuno canolbwyntio ar fy mhwnc gradd, trosglwyddais i gwrs Tystysgrif 

Addysg i Raddedigion a oedd yn canolbwyntio ar Addysg Grefyddol mewn Ysgolion Uwchradd. Cefais 

fy mhenodi'n athro AG yn ysgol bechgyn Sandbach yn 2002. Ddwy flynedd yn ddiweddarach, 

gwneuthum gais llwyddiannus am swydd Pennaeth Addysg Grefyddol yn Ysgol Uwchradd yr Esgob 

Heber, Malpas. Tra'n gweithio yn yr ysgolion hynny, cydweithiais yn agos â'r Ymgynghorydd AG, yn 

datblygu adnoddau TGCh ac yn cyflwyno HMS ar ran CYSAG Swydd Gaer. Ym mis Medi 2007 

deuthum yn Bennaeth AG yn Ysgol John Bright, Llandudno. Yn ystod fy nghyfnod yn yr ysgol, cefais 

gyfle i weithio am gyfnod hir gydag ymgynghorydd AG sir Conwy, Gavin Cr

Cyfnod Allweddol 3 yn fy adran fy hun, a chydnabuwyd hynny gan Estyn ym Mawrth 2009 pan 

ddyfarnwyd ‘Gradd 1’ i ni. Gwneuthum gais llwyddiannus am swydd yr ymgynghorydd AG dros 

Gonwy, Sir y Fflint a Sir Ddinbych yn ystod tymor yr hydref, 2009. Ers hynny rwyf wedi cymryd rhan 

yn y gwaith o fonitro ysgolion ar ran CYSAG yn ogystal â darparu cymorth pynciol fel swyddog 

awdurdod lleol. Rwyf wedi darparu cymorth targed yn yr holl gyfnodau, gan gynnwys Arweiniad i'r 

Cyfnod Sylfaen, a diwrnodau Cyfnod Allweddol 2 yng Nghadeirlannau Bangor a Llanelwy, ac wedi 

creu uned bontio ar gyfer Cyfnodau Allweddol 2/3. Rwyf wedi cynorthwyo athrawon drwy'r broses 

Sicrhau Asesiadau Athrawon yng Nghyfnod Allweddol 3. Rwyf wedi trefnu ac wedi cyflwyno 

diwrnodau adolygu ar gyfer TGAU, a chynadleddau diwrnod ar gyfer Blwyddyn 12. Ar hyn o bryd, 

rwyf yn gweithio fel arweinydd systemau ar gyfer GWE. 

Fel Swyddog i dri ChYSAG, aelod pwyllgor gwaith y CCYSAGauC, ac Is-gadeirydd PYCAG, yr wyf yn 

mynychu cyfarfodydd tymhorol CCYSAGauC, ac rwyf wedi cyfrannu at nifer o'r rhain. 

 

Phil Lord Denbighshire SACRE 

I graduated in 1999 with a BA (Hons) degree in Theology and Christian Ministry from the University 

of Manchester. After completing my degree I enrolled on a two- year Cross Phase Key Stage 2 /3 

Postgraduate Certificate in Education at Didsbury, Manchester. I gained experience teaching learners 

in both junior and secondary schools. After deciding that I wanted to concentrate on my degree 

subject, I transferred to a PCGE concentrating on Secondary School Religious Education. I was 

appointed as a teacher of RE at Sandbach boys school in 2002. I applied and secured the post of 

Head of Religious Education in Bishop Heber High School, Malpas, two years later. While working in 

those schools, I worked closely with the RE Advisor, developing ICT resources and presenting INSET 

on behalf of Cheshire SACRE. In September 2007 I became the Head of RE at Ysgol John Bright in 
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Llandudno. During my time at the school I was able to work at length with Conwy’s RE advisor, Gavin 

Craigen, developing guidance material relating to the 2008 curriculum. This helped me to create Key 

Stage 3 schemes of work in my own department, recognised by Estyn in March 2009 when we 

gained ‘Grade 1’. I applied for and secured the post of RE advisor for Conwy, Flintshire and 

Denbighshire in the autumn term, 2009. In that time I have been involved in monitoring schools on 

behalf of SACRE as well as providing subject support as a local authority officer. I have provided 

target support at all phases, including Foundation Phase Guidance, Key Stage 2 days at both Bangor 

and St Asaph Cathedrals and the creation of a Key Stage 2/3 bridging unit. I have supported teachers 

through the Key Stage 3 Securing Teacher Assessment process. I have organised and presented GCSE 

revision days and Year 12 day conferences. I now work as a Systems Leader for GWE. 

As Officer to three SACREs, member of the WASACRE Executive Committee and Vice Chair of NAPfRE 

I regularly attend the termly WASACRE meetings and have contributed to a number of these. 
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