
Parch

Parod

Diogel

Ein Gweledigaeth 

a'n Gwerthoedd:

Dysgu gyda’n gilydd yn Ysgol Yr Hendre i 

ysgogi ac ysbrydoli ein disgyblion i fod y 

gorau y gallent fod, i fyw yn hapus a bod 

yn hyderus mewn byd sy’n newid drwy’r 

amser!

Partneriaeth yw addysg! Partneriaeth a pherthynas agos 

rhwng y plant, rhieni, staff a’r llywodraethwyr i sicrhau 

llwyddiant a hapusrwydd eich plentyn. Trwy gydweithredu 

hyderwn y bydd cyfnod eich plentyn gyda ni yn un hapus ac y 

bydd yn datblygu i’r eithaf yn addysgol a chymdeithasol. 

Gyda’n gilydd, mi fyddwn yn gryfach!

Dysgu

Llwyddo

Gyda'n

Gilydd

Ysbrydoli, 
Dyheu, Arloesi, 

Gwneud 
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Ein nod yn yr ysgol yw darparu addysg a phrofiadau o’r ansawdd uchaf i ysbrydoli pob

plentyn i lwyddo beth bynnag eu gallu, cefndir a’u natur. Trwy gynnig safon uchel o addysg, 
profiadau cyfoethog oddi fewn a thu allan i’r dosbarth mewn awyrgylch sy’n hapus, diogel

a gofalgar byddwn yn sicrhau bod ein disgyblion yn datblygu’r sgiliau i fod yn aelodau

gwerthfawr o’u cymdeithas ac yn datblygu i’w potensial yn llawn.

Gwerthoedd Ymddygiad

Parch ac 
ymddiriedaeth

Credwn fod bob disgybl cyfwerth â'i gilydd ond rydym hefyd yn derbyn bod pob unigolyn yn unigryw a chanddynt yr hawl i 
lwyddo mewn gwahanol ffyrdd. Rydym yn onest ac agored wrth ein gwaith a pharchwn farn a theimladau pawb.

Lles a Gofal
Rydym yn dangos empathi, gofal a chonsyrn am les pawb. Rydym yn gwrando ac yn gweithredu i sicrhau bod pawb yn yr ysgol yn 
teimlo'n ddiogel a bod gan bawb lais sy'n cael ei glywed.

Hapusrwydd a 
Mwynhad

Amcanwn i’r plant fod yn hapus, caredig, yn driw i’w gilydd a chael llu o brofiadau cyfoethog fel eu bod yn datblygu yn feddyliol
a chymdeithasol. Mae ethos pob dosbarth a phrofiadau dysgu yn ysbrydoli ein dysgwyr fel eu bod yn mwynhau'r profiadau ac 
yn datblygu cymhelliant wrth ddysgu.

Gwytnwch a hyder
Rydym yn cefnogi ein gilydd yn yr ysgol yn ddysgwr a staff i fod yn hyderus a balch o’n hunain, i groesawu her ac i ddyfalbarhau i 
gyrraedd ein nod.

Cymru a Chymreictod
Yma yng Nghaernarfon, mae ein milltir sgwâr yn allweddol bwysig i ni ac rydym yn parchu ein hanes a’n diwylliant. Rydym yn 
ymfalchïo ac yn dathlu iaith a diwylliant Cymru yn lleol ac ehangach ymhob rhan o’n gwaith.

Cymuned a Chynefin
Rydym yn chwarae rhan llawn ym mywyd ein cymuned ac mae’r gymuned yn chwarae rhan llawn ym mywyd yr ysgol. Teimlwn y 

dylai rhieni a’r gymuned fod yn rhan o’r ysgol ac y cydweithiwn i sicrhau'r addysg orau i’r plant fel eu bod yn llwyddo i gyflawni eu
potensial unigryw eu hunain.

Mentro ac Arloesi
Rydym am i'r ysgol fod yn sefydliad sy'n dysgu! Sefydliad sy'n cefnogi ein gilydd, yn ddysgwyr a staff, i fentro’n hyderus ac i feddwl 
yn greadigol wrth arloesi a ddysgu o’n llwyddiannau a’n methiannau.

Cefnogi a 
Chydweithio

Fel sefydliad sy'n dysgu, rydym am i bawb o fewn ein cymuned gael y cyfle i ddysgu. O fewn ein dosbarthiadau, ein hysgol ac ar 
draws ein clwstwr o ysgolion, rydym yn cydweithio ac yn cefnogi ein gilydd i ddatblygu a dysgu’n barhaus.



Mae Ysgol yr Hendre, sydd wedi'i lleoli yn nhref hanesyddol Caernarfon, yn gartref i dros 400 

o ddisgyblion, oll yn blant arbennig iawn. Mae ein gweledigaeth yn rhoi anghenion plant 
uwchlaw popeth arall, ac rydym yn gwbl argyhoeddedig fod y disgyblion yn haeddu'r

cyfleoedd a phrofiadau addysgol gorau y gallwn eu darparu iddynt.

Mae cynhwysiant wrth wraidd ein hathroniaeth addysgol. Mae 

ein hysgol ni’n darparu amgylchedd cyffrous a hapus lle caiff 

plant eu hannog i ddod yn ddysgwyr annibynnol. Mae pob plentyn 

yn cael ei werthfawrogi fel unigolyn ac yn cael addysg eang a 

chytbwys er mwyn iddynt ddod yn ddysgwyr aeddfed, cyfrifol a 

hapus, sy'n cyfrannu at ddiwylliant ac ethos yr ysgol a'r 

gymuned ehangach.

Agorwyd drysau'r adeilad newydd ym mis Mawrth 2012, ac mae dyluniad yr ysgol yn unigryw iawn. 

Credwn fod llais y disgybl yn allweddol bwysig i unrhyw ddatblygiad o fewn yr ysgol a hynny hefyd yn 

wir am ddyluniad yr adeilad. Dymuniad y disgyblion oedd cael ysgol oedd yn edrych fel castell! Yn wir, 

dyma a gafwyd! Mae'r ysgol wedi ei dylunio a'i adeiladu i efelychu siâp castell Caernarfon.

Mae disgyblion yr ysgol yn cael eu rhannu’n 16 

dosbarth a’r Gymraeg yw prif gyfrwng gwaith a 

bywyd yr ysgol. Mae tua 22% o’r disgyblion yn

gymwys i dderbyn prydau ysgol am ddim ac mae’r

ysgol wedi adnabod tua 15% o’i disgyblion fel rhai

sydd ag anghenion dysgu ychwanegol. Dysgu

Llwyddo

Gyda'n

Gilydd



Mae ein Cwricwlwm yn Ysgol Yr Hendre yn gwreiddio’r sgiliau trawsgwricwlaidd mandadol

a’r sgiliau annatod sy’n sail i bedwar diben y Cwricwlwm. Mae sgiliau Llythrennedd, Rhifedd
a Chymhwysedd Digidol yn hanfodol i alluogi dysgwyr i wireddu’r pedwar diben. Mae’r

sgiliau trawsgwricwlaidd yma wedi’u gwreiddio a’u datblygu ar draws pob maes dysgu a 

phrofiad, i alluogi dysgwyr i gael mynediad i’r cwricwlwm cyfan a’u defnyddio yn y dyfodol.

Yn Ysgol Yr Hendre rydym yn ystyried yn

ofalus elfennau mandadol y Cwricwlwm

wrth gynllunio ac rydym yn manylu ar ein

bwriad ar gyfer yr elfennau hyn o fewn

ein polisïau.

Mae ein dysgwyr yn cael cyfleoedd ar draws y cwricwlwm i:
• ddatblygu sgiliau gwrando, darllen, siarad ac ysgrifennu;
• allu defnyddio sgiliau rhif a datrys problemau mewn

sefyllfaoedd go iawn;
• fod yn ddefnyddwyr hyderus o ystod o dechnolegau i'w helpu i

weithredu a chyfathrebu'n effeithiol a gwneud synnwyr o'r byd;

Wrth gynllunio ein darpariaeth rydym yn sicrhau bod ein
dysgwyr yn cael profiadau dysgu o ansawdd uchel, cyfoethog, 
eang a chytbwys. Rydym hefyd yn sicrhau bod ein darpariaeth
a’n haddysgu yn canolbwyntio ar datblygu’r sgiliau allaweddol, 
sy’n hanfodol i gyflawni’r pedwar diben.

Wrth ddylunio ein cwricwlwm rydym wedi cynnwys y pum
thema trawsgwricwlaidd ac wedi ystyried yr elfennau statudol
o fewn fframwaith CaW:
• Gyrfaoedd a Phrofiad Cysylltiedig â Gwaith
• Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015)
• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn
• Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau Pobl ag Anableddau
• Deddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys Addysgol (2018)



Mae 4 Diben Cwricwlwm i Gymru wrth wraidd Cwricwlwm Ysgol Yr Hendre. Maen nhw’n sail i 
bob agwedd o'n dylunio cwricwlwm, ein cynllunio a’n addysgu.  Mae ein gweledigaeth a’n 

gwerthoedd fel ysgol yn cefnogi’r 4 diben a chrynhown isod yr hyn maent yn ei olygu i ni. 

Bydd ein profiadau dysgu a’n dulliau addysgu yn anelu at wireddu’r isod bob amser.



Ein nod yn yr ysgol yw darparu addysg a phrofiadau o’r ansawdd uchaf i ysbrydoli pob plentyn i

lwyddo. Rydym am i’r cwricwlwm a'r profiadau dysu i'w hysgogi! Cwricwlwm sy’n eang ac yn llawn
diddordeb a phrofiadau i’r plant. Cwricwlwm a wnaiff roi’r cyfle iddynt adael Ysgol Yr Hendre yn

ddysgwyr gydol oes, sy’n gwbl ddwyieithog ac sydd â’r sgiliau academaidd ac emosiynol i dderbyn

unrhyw her fydd gan fywyd yn yr 21ain Ganrif i’w gynnig iddynt.

Sut ydyn ni’n addysgu?

Bydd athrawon yn hwyluswyr dysgu. Gan ystyried 

anghenion, barn a chamau dysgu’r dysgwyr, byddant 

yn cynllunio profiadau hwyliog, heriol a blaengar. Bydd 

gan ddysgwyr lais cryf i ddylanwadu ar eu dysgu. Fel 

yr arbenigwyr, y staff addysgu fydd yn cyfeirio’r 

dysgu i gyfeiriad priodol gan ystyried barn a 

syniadau’r dysgwyr.

Bydd dysgwyr yn dylanwadu ar 

ddyluniad eu hamgylchedd dysgu. 

Byddant yn cael cyfleoedd i weithio 

mewn ffyrdd sy’n cyfoethogi eu 

dysgu a hefyd i gyflwyno eu 

gwaith yn eu ffordd 

bersonol unigryw eu hunain.



Mae addysgu ardderchog yn hanfodol os ydym am wireddu’r 4 diben, ein gweledigaeth fel ysgol a 

gofynion Fframwaith y Cwricwlwm. Mae sicrhau amgylchedd dysgu o’r radd flaenaf yn greiddiol i ni yn 
Ysgol Yr Hendre ac mae ethos cadarnhaol ar draws yr ysgol yn hollbwysig i ni er mwyn sicrhau 

amgylchfyd diogel a hapus i’n dysgwyr allu mentro a blodeuo. Rydym yn ystyried, yn rhannu ac yn 

datblygu ein dulliau addysgu’n barhaus, a hynny’n seiliedig ar 12 egwyddor addygegol y Cwricwlwm.

Mae Ysgol yr Hendre yn sefydliad sy’n dysgu. 

Hynny yw, mae pawb sydd ynghlwm a’r ysgol yn

gyfrifol am ddarparu’r addysg gorau i'n disgyblion. 

Trwy rhannu gweledigaeth a chyd-weithio, rydym

yn ceisio sicrhau bod pob disgybl yn llwyddo. Er 

mwyn i'n disgyblion derbyn yr addysg orau, rydym

yn ymchwilio a dysgu am addysgeg effeithiol ac 

rydym yn gosod datblygiad proffesiynol ein staff 

fel blaenoriaeth er mwyn gwireddu’r deilliant hwn.

Mae addysgeg effeithiol yn golygu darpariaeth sy’n diwallu anghenion amrywiol. 

Mae pob un disgybl yn Ysgol yr Hendre yn unigryw ac rydym yn ceisio cynllunio

gwersi a phrofiadau sy’n ymateb i hyn. Rydym yn gwrando ar y disgyblion, gan roi

llais iddynt ar yr hyn sy’n bwysig iddyn nhw ac o ran beth y hoffai ei ddysgu. 

Wrth adeiladu cwricwlwm sy’n agored i bawb, rydym yn gweithredu’r 12 

Egwyddor Addysgeg sydd yn ffocysu ar addysgu effeithiol ac yn ei dro yn sicrhau

dysgu dwfn ac yn gwireddu’r 4 Diben.

Addysgeg yw’r grefft o addysgu, ac yma yn Y

sgol yr Hendre, rydym yn ceisio darparu profi

adau a chyfleoedd cyfoethog sy’n cynnwys deil

liannau caiff eu rhannu rhwng disgyblion a’r s

taff mewn awyrgylch ysgogol a phositif. Ryd

ym yn annog bawb i ymdrechu hyd eu gorau a

dyfalbarhau gyda heriau amrywiol sydd yn ei

dro yn datblygu gwytnwch ein disgyblion.



12 Egwyddor Addysgeg Ein Ymateb

1. Ffocws cyson ar ddibenion cyffredinol y cwricwlwm
• Rydym yn cynllunio gan ddefnyddio'r DHSB i wireddu'r 4 Diben

• Fel ysgol, rydym wedi dadansoddi a symleiddio naratif y 4 Diben fel bod 

ein disgyblion yn ymwybodol o'u hystyr.

• Mae egwyddorion Meddylfryd o Dwf wedi eu gwreiddio ar draws yr

ysgol gan hybu ymdrech, gwytnwch ac ym ateb yn bositif i

gamgymeriadau. Yn ei dro, rydym hefyd yn annog dysgu annibynnol, 

gyda'r disgyblion yn cymryd cyfrifoldeb cynyddol dros eu gwaith.

• Rydym yn cynnig hyfforddiant parhaus i staff er mwyn datblygu sgiliau

addysgu er mwyn ceisio diwallu anghenion pob disgybl.

• Mae ein staff yn myfyrio ar eu hymarferion ac yn adnabod meysydd i'w

datblygu.

• Bydd gwersi Mathemateg a Rhifedd yn cynnwys gweithgareddau a 

thasgau datrys problemau rheolaidd.

• Mae themau newydd yn cael eu lawnsio gan gychwyn gyda diwrnod

sbardun sy'n ennyn diddordeb a bachu dychymyg y disgyblion.

• Mae gweithgareddau yn cael eu cynllunio gyda ffocws ar roi rôl neu 

ddeilliant penodol i'w gyflawni. Mae hyn yn sicrhau ymdeimlad o 

bwrpas i'r gweithgareddau a'r sgiliau a ddatblygwyd.

• Mae polisi adborth ysgol gyfan yn weithredol ac yn gyson drwy'r ysgol.

• Defnyddir system "Pinc Perffaith" a "Gwyrdd Gwella" fel modd syml ond

effeithiol i gynnig adborth adeiladol i'r disgyblion.

• Mae pob gwers yn cynnwys elfen o ddatblygu sgiliau llythrennedd, 

rhifedd neu ddigidol.

• Dydd Llun Lles yn cael ei gynnal pob wythnos gyda ffocws ar ddatblygu

sgiliau cymdeithasol ac emosiynol.

• Rydym yn cynnig amrywiaeth o ymyraethau sy'n targedu lles ein

disgyblion.

• Er mwyn annog a datblygu sgiliau cymdeithasol ac i hybu cydweithio, 

mae'r disgyblion hefo partneriaid trafod . Bydd rhain yn newid yn

wythnosol fel bod ein disgyblion yn cael cyd-weithio a thrafod gydag

aelodau gwahanol o'r dosbarth.

2. Annog ein disgyblion i ymateb yn bositif i heriau a rhoi ymdrech parhaus

er mwyn cyrraedd eu potensial lawn.

3. Defnyddio cymysgedd o ddulliau addysgu I geisio diwallu anghenion

dysgu pob disgybl

4. Darparu cyfleoedd amrywiol er mwyn i'r disgyblion datrys problemau, 

bod yn greadigol a beirniadol.

5. Dylunio tasgau a gweithgareddau sy'n adeiladu ar wybodaeth a 

phrofiad blaenorol sy'n ennyn diddordeb.

6. Cynnig cyfleoedd dysgu mewn amgylchiadau a chyd-destunau dilys a 

bywyd go-iawn.

7. Datblygu unigolion sy'n wybodus am eu dysgu drwy

defnyddio egwyddorion a strategaethau Asesu ar Gyfer Dysgu.

8. Ymestyn oddi mewn ac ar draws MDaPh.

9. Cynnig cyfleoedd i ddysgwyr datblygu a chymhwyso sgiliau

llythrennedd, rhifedd a digidol yn drawsgwricwlaidd.

10. Annog disgyblion i gymryd cyfrifoldeb cynyddol am eu dysgu eu

hunain.

11. Hybu datblygiad cymdeithasol ac emosiynol a chydberthnasau

cadarnhaol

12. Hybu cydweithio ymysg disgyblion



Mae Cwricwlwm i Gymru yn rhoi rhyddid i ni gynllunio ein cynnwys ein hunain yn seiliedig ar:

• 6 Maes Dysgu a Phrofiad a’u Datganiadau o’r Hyn sy’n bwysig;

• Datblygu Sgiliau Trawsgwricwlaidd;

• 5 o Themâu Trawsbynciol;

Y 6 Maes Dysgu a Phrofiad

Y Celfyddydau

Mynegiannol
Iechyd a Lles Dyniaethau Mathemateg a Rhifedd

Ieithoedd, Llythrennedd

& Chyfathrebu

Gwyddoniaeth a 

Thechnoleg

Y disgyblaethau sy’n cael eu 

datblygu yn yr ysgol hon:

Celf, Cerddoriaeth, Dawns, 

Drama , Ffilm a Chyfryngau 

Digidol

Y disgyblaethau sy’n cael eu 

datblygu yn yr ysgol hon:

Iechyd a datblygiad y corff

Iechyd meddwl

Lles emosiynol a chymdeithasol

Y disgyblaethau sy’n cael eu 

datblygu yn yr ysgol hon:

Daearyddiaeth, Hanes, 

Crefydd, Gwerthoedd a 

Moeseg,

Hefyd elfennau o: 

Astudiaethau Busnes, 

Astudiaethau Cymdeithasol, 

Economeg, Athroniaeth

Yn cynnwys 5 hyfedr 

rhyngddibynol:

1. Dealltwriaeth gysyniadol

2. Cyfathrebu gan ddefnyddio 

symbolau

3. Rhuglder

4. Rhesymu rhesymegol

5. Cymhwysedd strategol

Y disgyblaethau sy’n cael eu 

datblygu yn yr ysgol hon:

Cymraeg, Saesneg, Ieithoedd 

Rhyngwladol, Llenyddiaeth

Y disgyblaethau sy’n cael eu 

datblygu yn yr ysgol hon:

Bioleg, Cemeg, Ffiseg, 

Gwyddoniaeth Cyfrifiadurol, 

Dylunio a Thechnoleg

Sgiliau Trawsgwricwlaidd

Byddwn yn cynllunio ar gyfer datblygu’r sgiliau trawsgwricwlaidd isod oddi fewn ac ar draws y Meysydd Dysgu a Phrofiad gan wneud defnydd o'r 

fframweithiau diwygiedig cenedlaethol ar eu cyfer

Llythrennedd Rhifedd Cymhwysedd Digidol

Themâu Trawsbynciol

Byddwn yn cynnwys ac yn ymestyn y themâu isod ar draws y cwricwlwm

Addysg cydberthynas a rhywioldeb

Addysg Hawliau dynol a 

Chonfensiwn y Cenhedloedd Unedig 

ar Hawliau’r plentyn

Amrywiaeth
Gyrfaoedd a phrofiadau 

cysylltiedig â byd gwaith

Cyd- destunau lleol, cenedlaethol a 

rhyngwladol



Mae'r 'Datganiadau o’r Hyn Sy’n Bwysig' ar gyfer bob Maes yn sail i’n cynllunio ar gyfer 

cynnydd, dyfnder ac ehangder sgiliau a gwybodaeth ac ar gyfer cynnydd dysgwyr. Mae 

gennym Dimau MDPh sydd wedi cydweithio i ddatgloi’r 27 Datganiad o’r Hyn sy’n Bwysig i greu 

cysylltiadau ar draws yr holl Feysydd Dysgu a Phrofiad fel sy’n briodol.



Y Broses 
Gynllunio

Adnabod 
Thema

Casglu 
Syniadau

Y Cwestiwn 
Mawr

Cyd-gynllunio 
Ffocws – 'Beth 
sy'n bwysig?'

Profiadau 
Dysgu -
'Camau 

Cynnydd'

Cyd-Asesu 
Cynnydd

Wrth gynllunio yn Ysgol Yr Hendre, rhoddir pwyslais ar gynnig profiadau 

dysgu cyfoethog, eang a dwfn o ansawdd uchel i’n dysgwyr sy’n addas ar 

gyfer eu hoedran a’u datblygiad: Credwn fod rhoi digon o amser i 
ddysgwyr feithrin, ymarfer a chymhwyso gwybodaeth a sgiliau yn allweddol 

er mwyn gwreiddio eu dysgu. Byddwn yn magu brwdfrydedd y dysgwyr 

tuag at eu dysgu trwy sicrhau eu bod yn chwarae rhan ganolog yn y 

gwaith o gynllunio’r ‘Cwestiwn Mawr’ a'r profiadau dysgu bob tymor. O 

fewn ein cynllunio byddwn yn sicrhau bod ein profiadau dysgu a’n 

haddysgu yn datblygu’r sgiliau cyfannol a thrawsgwricwlaidd sydd eu 

hangen ar ein dysgwyr i gyflawni’r 4 diben.

Cymraeg fydd iaith dydd i ddydd yr ysgol. Rydym yn 

ymgorffori egwyddorion y Siarter Iaith i'r 

cwricwlwm cyflawn ac ymhob agwedd o'n gwaith.

Addysgir yn gyfan gwbl drwy gyfrwng y Gymraeg 

hyd at 7 oed. Cyflwynir Saesneg yn raddol i ddysgwyr 

yn unol â'u parodrwydd at hynny o 7 oed ymlaen. 

Addysgir 50-70% yn y Gymraeg o 8-11 oed, yn 

ddibynnol ar anghenion blynyddoedd penodol. Ein nod 

yw sicrhau bod pob dysgwr yn hyderus ddwyieithog 

yn gadael yr ysgol.



Fel ysgol rydym yn sicrhau bod anghenion pob dysgwr yn cael eu diwallu trwy ddarpariaeth a

ddysgu a dysgu o ansawdd uchel. Mae Iechyd a Lles pawb yn ffocws ac yn flaenoriaeth uchel 
ar draws popeth a wnawn yn Ysgol Yr Hendre.

Un o gryfderau’r ysgol yw’r gefnogaeth sensitif i’r disgyblion mwyaf bregus.

Mae’r staff yn cefnogi disgyblion ag anghenion emosiynol, iechyd 

a chymdeithasol yn effeithiol iawn.

Estyn

ADY
(Anghenion Dysgu Ychwanegol)

Iechyd a Lles Cynhwysiad

Mae ein ‘Darpariaeth Gyffredinol’ yn cynnwys: addysgu do

sbarth cyfan, gwahaniaethu effeithiol, gwaith grŵp cyd

weithredol, ymyraethau unigol a grwpiau bach, addasiada

u priodol a rhesymol i alluogi mynediad i amgylchedd, cwric

wlwm a chyfleusterau’r ysgol.

Yn ystod eu cyfnod yn yr Hendre, bydd y rhan fwyaf o ddys

gwyr yn gwneud cynnydd disgwyliedig yn eu dysgu o’u man

nau cychwyn. Os nad yw plentyn yn dod yn ei flaen, byddwn

yn casglu arsylwadau, yn defnyddio data asesu ac yn ceisi

o gweithio ar y cyd ag asiantaethau allanol / gweithwyr

proffesiynol i nodi unrhyw Anghenion Dysgu Ychwanegol

(ADY).

Pe byddai rhiant neu’r ysgol yn pryderu am unrhyw ADY 

gan blentyn, rydym yn dilyn proses o gynnal ymholiad 

ADY. Pe byddai panel yr ysgol yn gytûn fod gan y dysgwyr 

ADY byddwn yna yn llunio CDU Ysgol ar eu cyfer. Rydym yn 

targedu’r targedau o fewn y CDU trwy ymyraethau 

pwrpasol yn unol â map darpariaeth yr ysgol gan fonitro 

cynnydd yn dymhorol. Pe byddai’r cynnydd yn isel yn dilyn 

ymyrraeth, bydd trafodaeth yn digwydd er mwyn 

cyflwyno’r CDU i fforwm ADY yr Awdurdod ac yna i’r panel 

ADY.

Mae wythnos yr Hendre yn cychwyn gyda 'Bore 

Llun Lles'!

Mae pob dosbarth yn cychwyn yr wythnos trwy 

gynnal amser cylch ac yn cyflwyno sesiynau 

KiVa, Diogelwch y We ac Addysg Cydberthnasau 

a Rhywioldeb i gwblhau'r bore Llun lles.

Rydym yn hyrwyddo dull ‘Pivotal’ o reoli 

ymddygiad yn gadarnhaol ac rydym yn defnyddio 

‘KiVa’ fel rhaglen gwrth-fwlio lwyddiannus.

Mae meddylfryd twf yn elfen allweddol bwysig 

o’n cwricwlwm. Rydym yn cyflwyno sesiynau o 

fewn ein boreau Llun lles i atgyfnerthu'r iaith 

a ddefnyddir yn naturiol gan yr athrawon.

Rydym yn gorffen ein diwrnod yn yr ysgol gyda 

sesiynau meddylgarwch er mwyn ymlacio ar ôl 

diwrnod prysur!

Rydym yn ymfalchïo mewn cynhwysiant yn Ysgol 

Yr Hendre ac yn gweithredu fel ysgol

gyfathrebu gyfeillgar ac ysgol sy'n annog.

Rydym yn gwneud defnydd rheolaidd a'r ystafell 

synhwyraidd ar gyfer cefnogi disgyblion sydd 

ag anawsterau synhwyraidd ac yn cynnig 

ymyrraeth seicolegol a llesiant o fewn ein 4 

grŵp anogaeth (Hafan a'r Hafan Bach).

Rydym hefyd yn cynnig ymyraethau i gefnogi 

Iechyd Meddwl ein disgyblion trwy gynnig y 

rhaglenni canlynol:

• Mind Mechanics: Targedu a 
chefnogi Iechyd Meddwl;

• Friends: Targedu a chefnogi Gor-bryder;

• Tyfu Trwy’r Tymhorau: Targedu a 
chefnogi colled a newid;



Ein rôl ni yn y pontio ar hyd y continwwm 3 i 16: Mae
ein dysgwyr wrth galon y broses bontio. Rydym yn

cefnogi pob dysgwr ar hyd y continwwm dysgu, wrth

iddynt symud rhwng gwahanol grwpiau, gwahanol

ddosbarthiadau, gwahanol flynyddoedd a gwahanol

leoliadau. Rydym yn sicrhau bod lles pob dysgwr yn

rhan bwysig ac annatod o’n prosesau, gan gydnabod

anghenion unigolion, ar yr un pryd â chefnogi dilyniant

a chynnydd yn eu dysgu. Mae ein dealltwriaeth o bob

dysgwr unigol, a geir drwy ein strategaethau asesu, yn

hanfodol i gefnogi’r broses hon.

Rydym wedi penodi Arweinydd Dysgu ar gyfer pob ‘Cam Cynnydd’:

Enw i'w roi:

Cam 1 – Meithrin a Derbyn
???

Enw i'w roi:
Cam 2 – Bl.1, 2 a 3

Miss Lowri Jones

Enw i'w roi:

Cam 3 – Bl.4, 5 a 6
Mrs Glenda Jamieson

Mae Arweinwyr Dysgu yn gyfrifol am helpu i 

Ddylunio’r Cwricwlwm o fewn eu cyfnod cynnydd nhw, gan 

gynnwys sicrhau sylw priodol i’r Meysydd Dysgu a Phrofiad 

ynghyd a dilyniant a chynnydd priodol o fewn eu cam.

Mae’r Arweinwyr Dysgu yn gweithio gyda’r Uwch Dîm 

Arwain i gyfrannu at y ‘darlun ehangach’, gan sicrhau 

dilyniant a chynnydd drwy’r ysgol gyfan.



Mae dilyniant dysgwyr ar hyd y continwwm dysgu rhwng 3 ac 16 oed yn ganolog i’r Cwricwlwm 

i Gymru. Byddwn yn defnyddio nifer o strategaethau amrywiol ar gyfer asesu a fydd yn galluogi pob 
dysgwr unigol i wneud cynnydd ar gyflymder priodol, gan sicrhau eu bod yn cael eu cefnogi a’u 

herio i wneud y cynnydd disgwyliedig.

Diben Asesu:
• Mae asesu yn chwarae rôl sylfaenol mewn sicrhau bod pob dysgwr unigol yn cael ei gefnogi a’i herio’n briodol ac rydym yn

defnyddio’r strategaethau i gyfrannu at ddatblygu darlun cyflawn o’r dysgwr – ei gryfderau, y ffyrdd y mae’n dysgu, a’i feysydd
i’w datblygu – er mwyn llywio’r camau nesaf o ran dysgu ac addysgu.

• Mae ein hasesiadau’n cefnogi cynnydd dysgwyr unigol yn barhaus o ddydd i ddydd(AaGD); yn nodi, cofnodi a myfyrio ar
gynnydd dysgwyr unigol dros amser; ac yn deall cynnydd grwpiau er mwyn adlewyrchu ar ein hymarfer.

• Rydym hefyd yn asesu ac yn monitro lles pob dysgwr (PASS) a’i ddatblygiad gwybyddol (CAT4). Defnyddir yr asesiadau hyn i lunio
ciplun manwl sy’n darparu targedau cyrhaeddiad, cynnydd a lles.

Asesiad ar 
Fynediad:

Byddwn yn cynnal cyfarfodydd trosglwyddo ar fynediad i'r ysgol, wrth drosglwyddo i'r ysgol ac fel rhan o 
drosglwyddo arferol rhwng dosbarthiadau. Ar fynediad i'r dosbarth Meithrin a'r Derbyn, mi fydd pob dysgwr yn 
cwblhau asesiad gwaelodlin o fewn y 6 wythnos gyntaf o fewn y meysydd Llythrennedd, Rhifedd a sgiliau 
Corfforol. Yn ogystal, mi fydd gan bob disgybl broffil 1 tudalen erbyn diwedd eu cyfnod yn y Meithrin, sy'n 
canolbwyntio ar y dulliau gorau i'w cefnogi.

Asesu Parhaus o 
ddydd i ddydd 
(AaGD)

Byddwn yn nodi Deilliant Dysgu fel teitl ar gyfer pob darn o waith ynghyd a nodi targedau a Meini Prawf 
Llwyddiant ar gychwyn pob tasg estynedig at bwrpas asesu. Byddwn yn cynnig cyfleoedd ‘asesu ar y pryd’ 
rheolaidd i ddisgyblion o fewn y tasgau estynedig trwy gylchdroi’r cyfleoedd ar gyfer Hunanasesu (HA), Asesu 
Ffrind (AFf) neu Asesu Athro ar y cyd o fewn grŵp targed (AA). Rhoddir adborth i’r dysgwyr trwy ddefnydd o 
strategaeth Pinc Perffaith / Gwyrdd Gwella gyda’r asesu i ddigwydd yn erbyn y MPLl. Byddwn yn cychwyn y 
broses ar lafar gyda’r dosbarth Meithrin gan ddatblygu i ddefnydd o symbolau yn y dosbarth Derbyn. Ar gyfer 
Bl.1 i 6 byddwn yn uwcholeuo’r Gwaith yn defnyddio lliwiau Pinc (Perffaith) / Gwyrdd (Gwella) gyda sylwadau’r 
athrawon i ddigwydd trwy ‘Ddeialog Ddysgu’ (ochr chwith y llyfr Gwaith) ble bydd disgyblion yn cael y cyfle i 
ail-ddrafftio rhan o’r gwaith (ffocws) yn defnyddio’r feiro ‘gorau glas’ gan roi sylw i gywirdeb a chynnwys y 
gwaith.

Cefnogi / tracio 
cynnydd 
disgyblion

Byddwn yn defnyddio Taith 360 fel adnodd asesu a thracio ynghyd a rhaglen dracio fewnol ar gyfer monitro 
asesiadau personol a llesiant. Bydd disgyblion Bl.2 i 6 yn cwblhau asesiadau personol mewn Llythrennedd a 
Rhifedd ddwywaith y flwyddyn ac yn cwblhau asesiadau mewnol ehangach os yn sgorio yn isel i fonitro a 
chefnogi cynnydd ymhellach yn dymhorol.



Rydym yn cyfathrebu’n effeithiol gyda rhieni/gofalwyr yn barhaus i feithrin perthnasoedd cadarnhaol 

ac er mwyn eu cynnwys mewn deialog pwrpasol ac ystyrlon. O wneud hyn yn dda, gall hyn helpu 
cynnydd dysgwyr drwy helpu rhieni/gofalwyr i ddeall sut i gefnogi'r dysgu y tu mewn a thu allan i 

amgylchedd yr ysgol.

Cyfathrebu ac ymgysylltu gyda rhieni:
• Rydym wedi datblygu a gweithredu prosesau sy’n cefnogi cyfathrebu ac ymgysylltu dwy ffordd effeithiol gyda rhieni/gofalwyr.

Wrth ddatblygu’r prosesau hyn, ystyriwyd defnyddio amrywiaeth eang o wahanol ddulliau cyfathrebu, e.e. wyneb i wyneb ac yn
digidol drwy SeeSaw, Facebook, Instagram ac e-bost.

• Mae gwybodaeth am unrhyw gymorth, ymyraethau neu anghenion ychwanegol sydd eu hangen ar gyfer datblygiad y dysgwr yn
cael ei rhannu gyda rhieni a gofalwyr.

Asesu llesiant / 
agweddau tuag 
at ddysgu

Byddwn yn cwblhau asesiad Boxall yn ystod Tymor yr Haf ar gyfer pob dysgwr Meithrin gan gynnal asesiadau 
tymhorol pellach os angen cefnogaeth emosiynol. Bydd disgyblion Bl.2 i 6 yn cwblhau asesiadau PASS a CAT4 
yn flynyddol er mwyn asesu llesiant a datblygiad gwybyddol. Gallwn gynnig ymyraethau Friends, Tyfu Trwy'r 
Tymhorau a Mind Mechanics trwy'r Hafan yn ôl yr angen, gan asesu cynnydd ac effaith yr ymyrraeth trwy 
ddefnydd o'r holiadur SPENCE.

Deialog 
broffesiynol o 
fewn yr ysgol

Byddwn yn cynnal deialog broffesiynol reolaidd o fewn cyfnodau cynnydd (M+D / 1+2+3 / 4+5+6) i drafod
cynnydd o fewn profiadau, disgwyliadau dysgu (continwwm) a chynnydd cyffredinol dysgwyr gan gofnodi
asesiadau trwy'r rhaglen Taith 360. Bydd y cyfarfodydd cynllunio / cynnydd yn digwydd o fewn cylch 3 wythnos
ac yn rhoi sylw i asesu llyfrau yn anffurfiol er mwyn adnabod continwwm a chamau datblygu o fewn y cyfnod. 
Byddwn hefyd yn cynnal syrjeri ADY pob hanner tymor rhwng athrawon, cymorthyddion, rhieni a’r CADY gan
ddiweddaru mapiau darpariaeth / CDU yn ôl yr angen.

Adrodd i rieni

Bydd rhieni yn derbyn adroddiad interim tymhorol wythnos o flaen y nosweithiau agored ynghyd ac adroddiad
llawn yn ystod tymor yr Haf. Yn ystod nosweithiau agored tymor yr Hydref a'r Gwanwyn bydd cyfle i drafod
cynnydd a thargedau'r dysgwr ac yn ystod tymor yr Haf bydd cyfle i drafod cynnwys yr adroddiad diwedd
blwyddyn ynghyd a chyfle i weld y llyfrau Gwaith. Bydd holl waith y dosbarth ar gael i rieni weld a pharau
gyda'r addysg gartref trwy Google Classrooms a SeeSaw.

Trosglwyddo

Mae'r rhan fwyaf o ddysgwyr Ysgol Yr Hendre yn trosglwyddo i Ysgol Syr Hugh Owen ar gyfer eu haddysg 
uwchradd. Mae cynllun mewn lle ar gyfer pontio profiadau a throsglwyddo gwybodaeth i'r ysgol uwchradd 
gydag asesiadau personol (Llythrennedd a Rhifedd), asesiadau cynnydd MDaPh (Taith 360) ynghyd ac 
asesiadau llesiant (PASS) a datblygiad gwybyddol (CAT4) yn cael eu trosglwyddo i'r arweinwyr Bl.7 yn ystod 
tymor yr Haf. Cynhelir cyfarfod proffesiynol rhwng staff y ddwy ysgol i rannu a throsglwyddo gwybodaeth 
ynghyd a chynnal sesiynau rhannu gwybodaeth hefo'r disgyblion cyn y 3 diwrnod blasu ym mis Gorffennaf!


