
 
 

Atodiad 1: Ymateb 1 – Derbyniwyd 04/02/19 

Holiadur Rhieni Ysgol Rhewl – Ionawr 2019 

Yn dilyn cau Ysgol Rhewl yn Haf 2018, mae Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio adborth gan rieni’r 

ysgol. Bydd canfyddiadau’r holiadur hwn yn cael eu hadrodd i Gynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych. 

Rydym yn gofyn i chi gwblhau'r holiadur a'i ddychwelyd erbyn 21 Chwefror 2019 i'n galluogi i 

gynnwys eich safbwyntiau dienw o fewn yr adroddiad.  

1. Beth yn eich barn yw effaith cau Ysgol Rhewl ar:  

 Negyddol 
Iawn 

Negyddol Niwtral Cadarnhaol Cadarnhaol 
iawn 

a. Ansawdd yr 
Addysg 

  ✔   

b. 
Cymdeithasol/ 
hapusrwydd 
eich plentyn 

   ✔  

c. Y Gymraeg   ✔   

d. Y gymuned 
 

 ✔    

e. Amser teithio  
i’r ysgol 

✔     

 

2. Beth yn eich barn yw’r tri effaith fwyaf sydd wedi bod ar fywyd addysg eich plant? 

Ystafell ddosbarth prysur iawn yn awr. Nid yw ei alluoedd wedi eu ymestyn yr un fath gan 

fod argaeledd yn gyfyngedig gan fod yr ystafell ddosbarth yn llawn 
 

3. A oedd y gweithgaredd pontio i ysgol a lleolwyd eich plentyn yn ddigonol? 

Oedd, ychydig o ymweliadau ar wahân a diwrnodau blasu 
 

4. A gawsoch chi ddigon o ymgysylltiad gan yr ysgol a leolwyd y plant? 

Do 
 

5. A wnaethoch chi ddefnyddio'r daleb iwnifform ysgol a ddarparwyd? 

Do 
 

6. Ydy eich safbwyntiau am ysgolion yn cau wedi newid o ganlyniad i’ch profiad? 

Naddo 
 

7. Beth yw’r gwersi yr ydych yn credu y dylai Cyngor Sir Ddinbych ddysgu o hyn? 

Gwrando ar rieni a disgyblion a’u rhesymau a syniadau 

 

Ymateb 2 – Derbyniwyd 11/02/19 

Holiadur Rhieni Ysgol Rhewl – Ionawr 2019 



 
 

Yn dilyn cau Ysgol Rhewl yn Haf 2018, mae Cyngor Sir Ddinbych yn ceisio adborth gan rieni’r 

ysgol. Bydd canfyddiadau’r holiadur hwn yn cael ei adrodd i Gynghorwyr Cyngor Sir Ddinbych. 

Rydym yn gofyn i chi gwblhau'r holiadur a'i ddychwelyd erbyn 21 Chwefror 2019 i'n galluogi i 

gynnwys eich safbwyntiau dienw o fewn yr adroddiad. 

1. Beth yn eich barn yw effaith cau Ysgol Rhewl ar:  

 Negyddol 
Iawn 

Negyddol Niwtral Cadarnhaol Cadarnhaol 
iawn 

a. Ansawdd yr 
Addysg 

  ✔   

b. 
Cymdeithasol/ 
hapusrwydd 
eich plentyn 

 ✔    

c. Y Gymraeg<   ✔   

d. Y gymuned 
 

  ✔   

e. Amser 
teithio i’r ysgol 

 ✔    

 

2. Beth yn eich barn yw’r tri effaith fwyaf sydd wedi bod ar fywyd addysg eich plant? 

Mwy o blant yn y dosbarth 

Dulliau addysgu gwahanol 

Ceisio ail ymgynefino 
 

3. A oedd y gweithgaredd trosglwyddo i ysgol a lleolwyd eich plentyn yn ddigonol? 

Na 
 

4. A gawsoch chi ddigon o ymgysylltiad gan yr ysgol a leolwyd y plant? 

Rhesymol 
 

5. A wnaethoch chi ddefnyddio'r daleb iwnifform ysgol a ddarparwyd? 

Do, roedd yn ychydig o help 
 

6. Ydy eich safbwyntiau am ysgolion yn cau wedi newid o ganlyniad i’ch profiad? 

NA, yn anghytuno’n llwyr 
 

7. Beth yw’r gwersi yr ydych yn credu y dylai Cyngor Sir Ddinbych ddysgu o hyn? 

Nid ydych eisiau gwybod beth yw fy marn i 

 


