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Ynglŷn â Woodlands School 

Mae Woodlands School yn darparu addysg a therapi hynod arbenigol i fechgyn 
rhwng 11 a 18 oed sydd ag anghenion cymdeithasol, emosiynol ac ymddygiadol 
cymhleth a sylweddol.   

Mae 18 o ddisgyblion, rhwng 12 a 18 mlwydd oed, ar gofrestr yr ysgol.  Mae gan 12 
o’r disgyblion ddatganiad o anghenion addysgol arbennig (AAA).  Mae’r holl 
ddisgyblion yn blant sy’n derbyn gofal, sydd wedi’u gosod yno gan eu hawdurdodau 
lleol, ac maent yn byw yng nghartrefi plant Woodlands yn yr ardal leol.  

Mae’r ysgol wedi’i lleoli yn nhref Wrecsam, gerllaw amwynderau a chyfleusterau 
hamdden lleol.  Yn ddiweddar, mae’r ysgol wedi ymestyn yr adeilad i wella’r 
cyfleusterau a chynyddu nifer yr ystafelloedd dosbarth.  Mae dosbarth awyr agored 
wedi’i leoli ar safle un o’r cartrefi plant.  

Mae gan ddisgyblion yn yr ysgol amrywiaeth o anghenion dysgu, cymdeithasol ac 
emosiynol.  Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion wedi bod trwy gyfnodau sylweddol o darfu 
ar eu dysgu blaenorol, cyn cyrraedd yr ysgol.  Mae llawer ohonynt yn ymuno â’r ysgol 
a’i chartrefi gofal ar adegau o argyfwng personol, ar bwyntiau gwahanol yn ystod y 
flwyddyn academaidd ac, yn aml, tua diwedd eu haddysg orfodol.  O ganlyniad, mae 
amrywiaeth sylweddol ym mannau cychwyn disgyblion, eu symbyliad a’u gallu i 
ddysgu.  Felly, nid yw’n briodol cymharu’r safonau y mae disgyblion yn Woodlands 
School yn eu cyflawni â chyfartaleddau cenedlaethol na dadansoddi tueddiadau 
mewn perfformiad dros gyfnod, oherwydd ystod eang anghenion y disgyblion.  

Mae’r pennaeth wedi bod yn ei swydd ers 5 mlynedd.   
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Crynodeb 

Mae disgyblion yn Woodlands School yn cyflawni safonau rhagorol ac yn dangos 
lefelau lles hynod uchel.  Mae bron bob un o’r disgyblion yn ennill cymwysterau 
TGAU gyda graddau A*-C, safon UG a Safon Uwch.  Mae hyn yn gynnydd rhagorol i 
ddisgyblion sy’n derbyn gofal gan eu hawdurdodau lleol.  Mae agweddau disgyblion 
at ddysgu yn gryfder amlwg yn yr ysgol.  

Mae’r ysgol yn cynnig cwricwlwm a rhaglen gytbwys o fedrau academaidd, 
therapiwtig a bywyd, sy’n darparu’n eithriadol o dda i ddisgyblion ddatblygu’u 
medrau, eu gwybodaeth a’u hannibyniaeth.  

Ar draws yr ysgol, mae addysgu’n dal diddordeb disgyblion ac yn eu symbylu i 
ddysgu.  Mae asesu trylwyr yn sicrhau bod yr ysgol yn cynnal gwybodaeth gyfredol 
am gynnydd disgyblion ac mae’n galluogi athrawon i ymyrryd gyda chyngor ac 
arweiniad arbenigol, lle bo’r angen. 

Mae cydweithio hynod effeithiol rhwng staff yr ysgol, staff therapi a staff gofal yn 
sicrhau bod disgyblion yn cael yr anogaeth, y cymorth a’r ddealltwriaeth y mae arnynt 
eu hangen i symud ymlaen yn gadarnhaol o’u profiadau negyddol cynharach mewn 
bywyd.   

Mae uwch arweinwyr yn cyfleu gweledigaeth gydlynol sy’n gyrru diwylliant o 
ddisgwyliadau uchel.  Mae’r holl staff yn ei rhannu ar draws yr ysgol.  Mae’r lefel 
uchel o ymrwymiad ar ran y staff i wella cyfleoedd y disgyblion mewn bywyd yn 
nodwedd amlwg o waith yr ysgol ac mae’n galluogi bron bob disgybl i wneud 
cynnydd rhagorol yn eu lles a’u dysgu, o’u mannau cychwyn unigol. 

Mae’r ysgol yn bodloni holl Reoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003. 

Maes arolygu Barn 

Safonau Rhagorol 

Lles ac agweddau at ddysgu Rhagorol 

Addysgu a phrofiadau dysgu Rhagorol 

Gofal, cymorth ac arweiniad Rhagorol 

Arweinyddiaeth a rheolaeth  Rhagorol 
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Cydymffurfio â’r rheoliadau ar gyfer cofrestru  

Caiff arolygiadau ysgolion annibynnol eu rheoli gan Ddeddf Addysg 2002 a 
rheoliadau cysylltiedig:  Rheoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003.  Mae’r 
rheoliadau hyn yn gofyn bod ysgol annibynnol yn cyrraedd safon briodol yn y 
meysydd canlynol: 

Ansawdd yr addysg a ddarperir gan yr ysgol  

Mae’r ysgol yn bodloni’r gofynion rheoleiddio ar gyfer y safon hon. 

Datblygiad ysbrydol, moesol, cymdeithasol a diwylliannol disgyblion 

Mae’r ysgol yn bodloni’r gofynion rheoleiddio ar gyfer y safon hon. 

Lles, iechyd a diogelwch disgyblion 

Mae’r ysgol yn bodloni’r gofynion rheoleiddio ar gyfer y safon hon. 

Addasrwydd perchnogion a staff 

Mae’r ysgol yn bodloni’r gofynion rheoleiddio ar gyfer y safon hon. 

Eiddo a llety preswyl mewn ysgolion 

Mae’r ysgol yn bodloni’r gofynion rheoleiddio ar gyfer y safon hon. 

Darparu gwybodaeth 

Mae’r ysgol yn bodloni’r gofynion rheoleiddio ar gyfer y safon hon. 

Y modd yr eir i’r afael â chwynion 

Mae’r ysgol yn bodloni’r gofynion rheoleiddio ar gyfer y safon hon. 
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Argymhellion 

A1 Sicrhau bod disgyblion yn cael cyfleoedd cynlluniedig ar draws y cwricwlwm i 
ymarfer a datblygu’u medrau TGCh 

A2 Gwella’r gwaith o gynllunio gweithgareddau coetir a byw yn y gwyllt, a rhoi 
cyfleoedd achredu addas i ddisgyblion ar gyfer eu dysgu 

Beth sy’n digwydd nesaf  

Bydd Estyn yn gwahodd yr ysgol i baratoi astudiaeth achos ar ei gwaith yn 
gysylltiedig â’r daith wella a wnaed dros y pum mlynedd diwethaf, i’w lledaenu ar 
wefan Estyn 
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Prif ganfyddiadau  

Safonau:  Rhagorol 

Wrth iddynt ddechrau yn yr ysgol, ychydig bach iawn o’r disgyblion sy’n cyflawni yn 
unol â’u cymheiriaid yn genedlaethol.  Fodd bynnag, wedi iddynt ymgartrefu yn eu 
hamgylchedd newydd, mae bron bob un o’r disgyblion yn gwneud cynnydd rhagorol 
mewn pynciau, fel Saesneg, mathemateg, gwyddoniaeth ac addysg bersonol a 
chymdeithasol.  Mae bron bob un o’r disgyblion yng nghyfnod allweddol 4 ac ôl-16 yn 
ennill amrywiaeth o gymwysterau, gan gynnwys TGAU, Safon UG a Safon Uwch.  Yn 
2018, enillodd y rhan fwyaf o ddisgyblion cyfnod allweddol 4 drothwy lefel 2, sy’n 
gyfwerth â 5 TGAU graddau A*-C.  Dros y tair blynedd diwethaf, roedd yr holl 
ddisgyblion a adawodd yr ysgol ar ddiwedd cyfnod allweddol 4 ac ôl-16 wedi ennill 
cymwysterau ag achrediad allanol oedd yn cyfateb i’w diddordebau a’u dyheadau ar 
gyfer oedolaeth.  Mae’r deilliannau academaidd a enillir gan ddisgyblion yn 
Woodlands yn adlewyrchu cynnydd eithriadol i bobl ifanc sy’n derbyn gofal gan eu 
hawdurdodau lleol.  

Mae disgyblion yn gwneud cynnydd rhagorol wrth ddatblygu’u medrau darllen a 
llythrennedd.  Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn darllen yn rhugl, gyda hyder a 
mynegiant clir.  Mae llawer ohonynt yn mwynhau darllen ac yn gwneud hynny’n eang 
y tu hwnt i gynnwys pwnc eu cyrsiau i ymestyn eu dysgu a dwysáu eu dealltwriaeth.  
O ganlyniad, mae ganddynt wybodaeth helaeth am eu pwnc a gallant gyflwyno 
dadleuon credadwy, ar lafar ac yn ysgrifenedig, o blaid ac yn erbyn damcaniaethau 
fel y rhai a gyflwynir gan Richard Dawkins.  Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn 
datblygu dealltwriaeth addas o ysgrifennu i wahanol gynulleidfaoedd a dibenion, fel 
adroddiadau naratif, darnau cyfarwyddo a ffuglen.  Fodd bynnag, mae gwaith 
ysgrifenedig ychydig ddisgyblion yn cynnwys gormod o gamgymeriadau sillafu ac 
atalnodi sylfaenol.   

Mae bron bob un o’r disgyblion yn cyflawni’n eithriadol o dda mewn mathemateg.  
Mewn gwersi, mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn ymarfer ac yn cyfnerthu’u medrau 
rhifedd sylfaenol yn llwyddiannus, fel cyfrifo, hafaliadau cwadratig a geometreg.  
Maent yn mwynhau ymarfer eu medrau mewn sesiynau wythnosol lle y maent yn 
cystadlu â’i gilydd a’r staff.   

Mae bron bob un o’r disgyblion yn cymhwyso’u medrau llythrennedd a rhifedd yn 
effeithiol ar draws y cwricwlwm i gefnogi’u dysgu.  Er enghraifft, mewn gwersi 
gwyddoniaeth, mae disgyblion yn gwneud defnydd da o ysgrifennu darbwyllol i 
ddadlau dilysrwydd moeseg yn gysylltiedig â phrofi a phroffilio DNA, a defnyddiant eu 
medrau rhifedd yn effeithiol i ddadansoddi data electro-cardiogram.  Mewn addysg 
grefyddol, defnyddiant eirfa dechnegol yn dda ar lafar i ddisgrifio Theravada a 
Mahayana, sef dwy gangen Bwdhaeth.  Mae’r rhan fwyaf o ddisgyblion yn ymarfer eu 
medrau rhifedd i gyllidebu ar gyfer siopa bwyd am yr wythnos ac amcangyfrif cost 
dodrefnu fflat.   

Mae disgyblion yn datblygu medrau meddwl a gwrando gwerthfawr i ddadansoddi 
tystiolaeth, ystyried goblygiadau a darparu dadleuon cytbwys i gyfiawnhau eu safiad, 
er enghraifft ar y defnydd o olew palmwydd ac effaith datgoedwigo ar y newid yn yr 
hinsawdd.  Myfyriant yn ofalus ar faterion cyfoes gwleidyddol a materion 
cymdeithasegol, fel goblygiadau posibl Brexit a’r rhesymau dros hiliaeth. 
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Mae cynnydd disgyblion wrth ddatblygu’u medrau cyfathrebu yn gryfder yn yr ysgol.  
Maent yn gwrando’n dda, yn aros eu tro yn y dosbarth i ymateb i gwestiynau ac yn 
dilyn confensiynau cymdeithasol yn abl.  Dros gyfnod, mae bron bob un o’r disgyblion 
yn datblygu geirfa helaeth y maent yn ei defnyddio’n fedrus i fynegi’u hunain.  Mae 
hyn yn cefnogi’r cynnydd a wnânt mewn gwersi ar draws y cwricwlwm yn effeithiol. 

Mae disgyblion yn mwynhau gemau tîm dyddiol yn ystod amser cinio ac maent yn 
cymryd rhan yn rheolaidd mewn amrywiaeth eang o chwaraeon a gweithgareddau 
iach eraill y tu allan i’r ysgol, fel pêl-droed, ffrisbi eithafol a’r her chwaraeon fisol.  O 
ganlyniad i’w hymarfer corff rheolaidd, mae’r rhan fwyaf o’r bechgyn yn ystwyth ac yn 
mwynhau cystadlu, ac mae ychydig ohonynt yn chwarae mewn timau allanol.    

Mae bron bob un o’r disgyblion yn datblygu’u medrau creadigol yn effeithiol.  Mewn 
gwersi celf, cynhyrchant ddarnau ystyriol, wedi’u hymchwilio’n dda ac o safon uchel, 
ac maent yn falch o’u gwaith.  Defnyddiant amrywiaeth o fformatau a chyfryngau’n 
fedrus, fel dyfrlliwiau, papier mache a recordiadau treigl amser i ategu’u gwaith yn 
creu mygydau cymeriadau llyfrau comic.  Mewn addysg awyr agored, mae disgyblion 
yn datblygu’u gwerthfawrogiad o fedrau coetir a byw yn y gwyllt, maent yn cynhyrchu 
offer pren sylfaenol a darnau wedi’u cerfio â llaw, ac mae ganddynt ddealltwriaeth 
dda o’r peiriannau cywir, fel codwyr boncyffion ac offer pŵer, i’w defnyddio wrth 
adeiladu llochesau pren. 

Mae disgyblion sy’n dysgu Cymraeg yn gwneud cynnydd sylweddol o’u mannau 
cychwyn, gydag ychydig ddisgyblion yn ennill TGAU.  Maent oll yn defnyddio 
cyfarchion elfennol yn dda ac yn ateb cwestiynau syml yn gywir.  Mae ychydig 
ddisgyblion yn datblygu amgyffrediad cadarn o eirfa ac yn datblygu’u medrau llafar 
yn hyderus.   

Mae disgyblion yn defnyddio technoleg gwybodaeth a chyfathrebu (TGCh) i 
ddatblygu’u medrau ymchwil a chyflwyno gan ddefnyddio meddalwedd briodol.  Ar y 
cyfan, fodd bynnag, nid yw disgyblion yn datblygu’u medrau TGCh yn unol â’u 
medrau eraill. 

Lles ac agweddau at ddysgu:  Rhagorol 

Mae disgyblion yn falch o’u hysgol a’u lle ynddi. 

Mae agweddau disgyblion at ddysgu yn gryfder nodedig yn yr ysgol.  Mewn gwersi, 
mae llawer o ddisgyblion yn dangos diddordeb gwirioneddol yn y gwaith y maent yn 
ei gwblhau ac maent yn ymddangos yn ddysgwyr hyderus a galluog.  Maent yn falch 
o’r hyn a wnânt ac yn frwdfrydig i rannu’u gwaith gydag eraill.  Mae diwylliant cryf o 
gefnogaeth ac anogaeth ymhlith disgyblion.  Er enghraifft, mae disgyblion yn 
ymwybodol o waith a gwblhawyd gan eraill ac maent eisiau ei rannu gydag 
ymwelwyr, ochr yn ochr â’u gwaith eu hunain. 

Mae llawer o ddisgyblion yn dangos medrau rhyngweithio cymdeithasol da iawn 
gyda’i gilydd a chyda staff trwy gydol y diwrnod ysgol.  Maent yn ymwneud ag eraill 
yn effeithiol yn ystod amseroedd cymdeithasol cyffredin.  Er enghraifft, mae’r rhan 
fwyaf o’r disgyblion yn bwyta cinio gyda’r staff yn yr ystafell gyffredin.  Mae’r rhan 
fwyaf o’r disgyblion yn rhyngweithio’n hyderus gydag ymwelwyr â’r ysgol ac yn 
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ymwneud yn gadarnhaol â nhw.  Maent yn llysgenhadon ar gyfer diwylliant ac ethos 
yr ysgol, ac mae hyn yn gryfder yn yr ysgol. 

Mae bron bob un o’r disgyblion yn ymateb yn gadarnhaol i’r cyfle i chwarae rhan yng 
nghymuned yr ysgol.  Mae gan lawer ohonynt rolau arwain dynodedig yn gysylltiedig 
â chyngor yr ysgol neu grŵp iechyd a diogelwch yr ysgol, a chaiff pob un ohonynt eu 
hannog i gyfrannu at brosesau gwneud penderfyniadau bywyd yr ysgol.  Maent yn 
cynhyrchu cylchlythyr difyr ar gyfer yr ysgol ac mae pawb yn ei werthfawrogi.  Mae 
disgyblion yn cefnogi’i gilydd i gymryd rhan ym mentrau a digwyddiadau elusennol yr 
ysgol, er enghraifft cystadleuaeth ysgol gyfan i hybu ailgylchu, a gyflwynwyd gan y 
cyngor ysgol. 

Mae llawer o ddisgyblion yn dangos ymwybyddiaeth gadarn o anghenion unigol 
disgyblion eraill.  Siaradant â’i gilydd gyda pharch ac maent yn gefnogol o’i gilydd 
trwy gydol y diwrnod ysgol.  Mae’r holl ddisgyblion yn cymryd rhan mewn hyfforddiant 
i wella’u dealltwriaeth o anghenion a phrofiadau eraill ac mae llawer ohonynt yn 
trafod goblygiadau’r hyn a ddysgont gyda dealltwriaeth ddofn, er enghraifft yr hyn a 
ddysgont yn yr hyfforddiant Atal diweddar a’r hyfforddiant ar awtistiaeth.  Mae 
gwasanaethau boreol yr ysgol, y mae disgyblion yn ymchwilio iddynt ac yn eu 
harwain, yn cynnwys cyfleoedd buddiol i ddisgyblion fyfyrio ar faterion y dydd mewn 
cymdeithas fodern yn ymwneud ag iechyd, rhywioldeb, gwleidyddiaeth a materion 
cyfoes, a chodi’u hymwybyddiaeth o’r rhain. 

Mae pob disgybl yn teimlo’n ddiogel yn yr ysgol ac yn gwybod gyda phwy i siarad os 
byddant yn gofidio neu wedi cynhyrfu.  Ychydig bach iawn o adroddiadau sydd o 
ddisgyblion yn teimlo iddynt gael eu bwlio yn yr ysgol ac mae’r holl ddisgyblion yn 
hyderus bod yr ysgol yn delio’n effeithiol gyda bwlio pan fydd yn digwydd.  Mae bron 
bob un o’r disgyblion yn datblygu perthnasoedd cadarn a chadarnhaol gyda’r staff yn 
yr ysgol.  Mae’r holl ysgol yn cymryd rhan mewn gwaith therapi unigol arbennig o 
fuddiol i ystyried diogelwch ar-lein, fel rhan o’u cynllun therapiwtig. 

Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn ymhél yn dda â’r amrywiaeth werthfawr o 
gyfleoedd sydd ar gael iddynt i’w cynorthwyo i wneud dewisiadau iach.  Paratoant 
giniawau iachus i ddod â nhw i’r ysgol a chadwant gofnod er mwyn dangos 
tystiolaeth o’u llwyddiant wrth weithio tuag at eu targed o 5 dogn o ffrwythau a 
llysiau’r dydd.  Mae disgyblion yn ymwneud yn frwdfrydig â darparwr allanol i’w 
cynorthwyo i ddatblygu medrau coginio a bwyta’n iach.  Mae bron bob un ohonynt yn 
ennill tystysgrif i ddangos tystiolaeth o’u medrau hylendid bwyd.  Bob dydd Gwener 
yng nghegin yr ysgol, mae disgyblion yn mwynhau arddangos eu medrau coginio 
trwy baratoi cinio i’r holl ddisgyblion a staff ei fwyta gyda’i gilydd. 

Mae’r holl ddisgyblion yn manteisio ar amrywiaeth eang o weithgareddau corfforol ac 
mae tîm pêl-droed yr ysgol yn ffocws chwaraeon i lawer o ddisgyblion.  Mae’r rhan 
fwyaf o’r disgyblion yn ymhél yn gadarnhaol â’r ddarpariaeth addysg awyr agored.  
Yma, mae disgyblion yn cymryd rhan yn barod mewn amrywiaeth o weithgareddau 
creadigol yng nghoetir helaeth yr ysgol ei hun.  Maent yn herio’u hunain i archwilio 
gwaith coed, coedwigaeth a natur, gan ddatblygu’r medrau i reoli risgiau’n ddiogel o 
fewn amgylchedd dysgu hynod o anogol.  

Mae lefelau presenoldeb y rhan fwyaf o’r disgyblion yn gyson uchel.  Bach iawn o 
hwyrni sydd wedi’i gofnodi ac mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn cyrraedd ar amser, 
yn barod i ddechrau’r diwrnod ysgol.  Mae’r rhan fwyaf o’r disgyblion yn cyrraedd 
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gwersi’n brydlon ac yn ymroi’n barod i ddysgu, gydag agwedd gadarnhaol.  Maent yn 
mwynhau’r ysgol ac yn teimlo’u bod yn gwneud yn dda.  Fel arfer, mae ymddygiad 
disgyblion yn yr ysgol yn rhagorol. 

Addysgu a phrofiadau dysgu:  Rhagorol 

Mae’r ysgol yn darparu cwricwlwm eang a chytbwys sy’n bodloni Rheoliadau 
Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003.   

Trwy gwricwlwm a rhaglen gytbwys o fedrau academaidd, therapiwtig a bywyd, mae’r 
ysgol yn darparu’n eithriadol o dda i ddisgyblion ddatblygu medrau, gwybodaeth ac 
annibyniaeth y tu mewn i’r ystafell ddosbarth a’r tu allan iddi.  Mae hyn yn gryfder yn 
narpariaeth yr ysgol.  Mae’r ysgol yn cynnig amrywiaeth eang o gymwysterau TGAU 
a chymwysterau eraill mewn pynciau sydd o ddiddordeb penodol i anghenion unigol 
disgyblion.  Mae’n annog disgyblion i gymryd cyfrifoldeb, fel sefydlu llyfrgell yr ysgol, 
monitro iechyd a diogelwch y safle a chynhyrchu papur newyddion yr ysgol.  Mae’r 
ddarpariaeth i ddisgyblion ddatblygu dysgu yn yr awyr agored yn symbylu ac yn 
ysbrydoli.  Mae staff yn rhannu’u gwybodaeth am, a’u parch tuag at, reolaeth coetir, 
gwaith coed a’r defnydd o beiriannau addas yn frwd.  Fodd bynnag, nid yw’r cynllunio 
ar gyfer y maes hwn wedi’i ddatblygu’n ddigonol.   

Mae athrawon yn nodi anghenion unigol disgyblion yn gywir pan fyddant yn dechrau 
yn yr ysgol ac maent yn llunio cynllun cymorth cynhwysfawr a llawn gwybodaeth, sy’n 
cael ei adolygu’n rheolaidd ganddynt.  Mae rhaglenni dysgu sydd wedi’u cynllunio’n 
ofalus yn darparu’n arbennig o dda ar gyfer anghenion a diddordebau disgyblion.  
Mae hyn yn galluogi’r ysgol i fynd i’r afael â bylchau mewn dysgu blaenorol a 
symbylu dyheadau disgyblion ynghylch eu dyfodol.  Mae’r dull yn ymatebol, gyda 
staff yn awyddus i wrando, ateb ceisiadau disgyblion a sicrhau parhad mewn dysgu, 
megis parhau â chymwysterau a ddechreuwyd mewn ysgol arall neu gyda bwrdd 
arholi gwahanol.   

Mae athrawon yn bodloni anghenion dysgu disgyblion yn dda iawn.  Mae ganddynt 
wybodaeth dda am eu pwnc a darparant lyfrau addas a diddorol i gefnogi dysgu ar 
draws y cwricwlwm.  Mae’r cynnwys a roddant i ddisgyblion yn ddiddorol a phriodol i 
oedran, i’w hannog i ddarllen yn annibynnol.  Mae hyn yn arwain at welliant amlwg yn 
oedran darllen bron bob un o’r disgyblion.  Mae staff yn darparu cyfleoedd pwrpasol i 
ddisgyblion ddatblygu’u llefaredd ar draws y cwricwlwm, er enghraifft trwy flogiau 
fideo’n disgrifio cryfderau’u gwaith a’r meysydd i’w datblygu.  Lle y bo’n briodol, caiff 
disgyblion gyfleoedd buddiol ar draws y cwricwlwm i ymarfer eu medrau rhifedd.  
Fodd bynnag, nid yw athrawon yn cynllunio’n ddigon da i sicrhau bod disgyblion yn 
datblygu’u medrau TGCh ar draws y cwricwlwm. 

Mae’r rhan fwyaf o athrawon yn dangos dealltwriaeth sensitif o anghenion disgyblion 
a gwnânt ddefnydd medrus iawn o amrywiaeth o ddulliau i ysbrydoli a chymell 
dysgu’r disgyblion.  Mae’r dull hyblyg hwn yn golygu bod athrawon, pan fo angen, yn 
cefnogi disgyblion pryderus ar ddechrau gweithgaredd trwy ysgrifennu ar ran y 
disgybl, hyd nes bod y disgybl yn ddigon hyderus i gynhyrchu gwaith yn annibynnol.  
Fel arall, mae athrawon yn defnyddio nodiadau i gynorthwyo disgyblion i wella 
strwythur eu hysgrifennu i lunio erthygl ddiddorol ar gyfer papur newyddion yr ysgol. 

Mae gan yr holl staff ddisgwyliadau uchel iawn ar gyfer ymddygiad disgyblion.  Maent 
yn trin disgyblion gyda pharch a datblygant berthnasoedd cryf a chefnogol.  Mae 
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athrawon yn ymwybodol o’r arddulliau dysgu y mae disgyblion yn eu ffafrio ac maent 
yn gweithio’n galed iawn i gyfrif am eu hystod eang o ddiddordebau ac anghenion 
penodol.  Er enghraifft, i helpu adolygu ar gyfer arholiad Saesneg allanol, paratowyd 
llyfryn arloesol gan ddefnyddio gemau fideo i helpu disgyblion gydag agweddau fel 
dechrau stori, strwythur a chymeriadaeth.  

Mae llawer o athrawon yn defnyddio dulliau creadigol ac yn dangos ymwybyddiaeth 
gref o dueddiadau diwylliannol presennol sydd o ddiddordeb i bobl ifanc.  
Defnyddiant hyn yn dda, er enghraifft wrth ddyfynnu gwaith artist rap i esbonio trosi a 
chyfosod.  Mewn gwersi, mae llawer o athrawon yn defnyddio adnoddau’n feddylgar i 
gefnogi dysgu’r disgyblion.  Mae’r rhain yn helpu disgyblion i ddefnyddio’u medrau’n 
dda i gofnodi a gwerthuso’u gwaith yn briodol, er enghraifft annog disgyblion i 
ddefnyddio medrau rhifedd i amcangyfrif lleihad wrth ddefnyddio latecs i greu 
mygydau wyneb yn seiliedig ar gymeriadau comics.   

Mae athrawon yn cynnal systemau cofnodi dyddiol i gofnodi cynnydd unigol 
disgyblion a’u hagweddau at ddysgu yn effeithlon.  Defnyddiant y system yn dda ar y 
cyd â system wobrau’r ysgol, a luniwyd gyda chyfraniad gan y cyngor ysgol.  Mae 
staff yn annog disgyblion i fonitro’u cynnydd eu hunain ar siartiau wal yn eu hystafell 
ddosbarth i’w symbylu i lwyddo.  

Yn gyffredinol, mae staff yn defnyddio holi ffocysedig yn dda i helpu disgyblion i 
ymhél â’u gwaith.  Defnyddiant adborth ar lafar yn effeithiol, ond nid yw eu sylwadau 
adborth mewn llyfrau yn gyrru gwelliant yn ddigon cyson.  

Er mwyn gwella’u harfer, mae staff yn ymweld ag ysgolion eraill ac yn rhannu’u 
gwybodaeth ar draws yr ysgol.  Mae hyn wedi arwain at ymagwedd fwy cyson tuag at 
asesu.  

Gofal, cymorth ac arweiniad:  Rhagorol 

Mae Woodlands School yn cynnig lefel eithriadol o uchel o ofal, cymorth ac 
arweiniad.  Mae’n rhoi i ddisgyblion yr anogaeth, y cymorth a’r ddealltwriaeth y mae 
arnynt eu hangen i gamu ymlaen yn gadarnhaol o’u profiadau negyddol cynt mewn 
bywyd.  Mae’r gweithio hynod effeithiol ar y cyd gan staff addysg, gofal a therapi yn 
sicrhau bod disgyblion yn cael cymorth sydd wedi’i gynllunio’n dda ar gyfer eu 
hanghenion unigol.  Mae gan staff ddealltwriaeth gadarn o anghenion disgyblion ac 
maent yn hynod fedrus wrth ddefnyddio ystod addas o addysgeg ac ymyriadau 
arbenigol tu hwnt i gefnogi datblygiad disgyblion.   

Mae gan athrawon ddealltwriaeth glir a chyfredol o gynnydd disgyblion ar draws 
amrywiaeth o bynciau ac o’u hanghenion dysgu ac emosiynol ehangach.  Cynigiant 
help gwerthfawr yn yr ystafell ddosbarth a’r tu hwnt i fodloni anghenion disgyblion yn 
effeithiol.  Trafodant gynnydd gyda chydweithwyr gofal a therapi yn ddyddiol ac 
ymatebant yn addas i newidiadau yn anghenion disgyblion.  Mae enghreifftiau’n 
cynnwys newid amserlenni’n ddigymell i gynnwys sesiynau therapi ychwanegol pan 
fydd angen hynny ar ddisgyblion, darparu ymyriadau llythrennedd i gefnogi 
anawsterau dysgu penodol disgyblion, a datblygu’r ddarpariaeth fel y gall disgyblion 
astudio cymwysterau ychwanegol sy’n diwallu’u hanghenion a’u diddordebau’n well.  

Mae diweddariadau rheolaidd athrawon i olrheinwyr cynnydd unigol disgyblion yn dal 
dysgu, presenoldeb a datblygiad disgyblion yn effeithiol.  Mae’r olrheinwyr yn sicrhau 
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bod gan yr holl staff wybodaeth gyfredol a chynhwysfawr i ategu’u cynllunio ar gyfer 
disgyblion.  Mae hyn yn helpu staff i osod targedau dysgu ac ymddygiad cyson a 
phriodol sy’n symbylu disgyblion i lwyddo.   

Mae cyfathrebu rhwng staff yr ysgol a staff gofal yng nghartrefi’r disgyblion yn hynod 
effeithiol.  Mae hyn yn cynorthwyo gofalwyr i fynd i’r afael â materion a allai fod yn 
effeithio ar ddysgu’r disgyblion.  Un canlyniad yw bod disgyblion yn ymateb yn dda i 
waith cartref, oherwydd bod disgwyliadau uchel gan yr ysgol a’r cartref iddynt lwyddo.   

Mae athrawon, ynghyd â chydweithwyr gofal a therapi, yn rhoi cymorth ac arweiniad 
rhagorol i wella dewisiadau disgyblion mewn bywyd yn y dyfodol.  Mae eu gwaith yn 
hyrwyddo dealltwriaeth disgyblion o effaith dewisiadau ffordd o fyw ar eu lles yn awr 
ac yn y dyfodol yn nodwedd arbennig o gryf.  Mae’r rhaglen addysg bersonol a 
chymdeithasol yn annog disgyblion i fyfyrio’n briodol ar eu gwerthoedd, eu profiadau 
a’u cyfrifoldebau personol.  O ganlyniad, mae hyn yn cefnogi datblygiad yr holl 
ddisgyblion yn effeithiol.  Mae ethos yr ysgol yn rhoi profiad uniongyrchol i 
ddisgyblion o werthoedd goddefgarwch a pharch, a dealltwriaeth o oblygiadau 
gwahaniaethu ac aflonyddu hiliol.  Mae staff yn modelu’r ymddygiadau hyn yn 
arbennig o dda.  Maent yn annog disgyblion i wneud dewisiadau gwybodus am eu 
dysgu, eu hiechyd a’u lles personol. 

Mae’r ysgol yn cynnig profiadau diddorol ac amrywiol y mae disgyblion yn datblygu’u 
credoau ysbrydol ohonynt, er enghraifft trwy ddysgu am addysg grefyddol mewn 
TGAU a thrwy ddatblygu’r ardd ysbrydol yn y ddarpariaeth awyr agored.   

Mae Woodlands yn ysgol gynhwysol.  Mae’n rhoi cyfleoedd rheolaidd i’r holl 
ddisgyblion ymgymryd â chyfrifoldebau a rolau arwain, a chwarae rhan bwysig yn eu 
hysgol.  Mae aelodaeth y cyngor ysgol, cynrychiolaeth ar y pwyllgor iechyd a 
diogelwch a thîm newyddion yr ysgol yn hybu medrau a phrofiadau disgyblion o ran 
gwneud penderfyniadau yn dda.   

Mae amseroedd cinio ac egwyl yn rhoi cyfleoedd rhagorol i ddisgyblion fwynhau 
amser buddiol gyda chymheiriaid a staff.  Mae’r ffocws ar fwyta ac yfed yn iach yn 
cynorthwyo disgyblion i wneud dewisiadau gwybodus am eu diet a’u ffordd o fyw.  
Mae’r cyfnodau anffurfiol, hamddenol hyn yn cynnig amser gwerthfawr i ddisgyblion 
ryngweithio â staff a chymheiriaid o fewn awyrgylch teuluol.   

Mae trefniadau diogelu yn bodloni gofynion ac nid ydynt yn destun pryder.  

Arweinyddiaeth a rheolaeth:  Rhagorol 

Mae uwch arweinwyr yn cyfleu gweledigaeth gydlynol i’r ysgol.  Mae’n canolbwyntio’n 
gryf ar wella ansawdd y ddarpariaeth i alluogi pob disgybl i wneud cynnydd sicr tuag 
at ddeilliannau cadarnhaol yn eu bywyd yn y dyfodol.  Mae’r weledigaeth yn annog 
diwylliant o ddisgwyliadau uchel, y mae’r holl staff yn eu rhannu mewn amgylchedd 
hynod ofalgar a chefnogol.  Mae lefel uchel yr ymrwymiad ar ran yr holl staff i wella 
cyfleoedd disgyblion mewn bywyd yn nodwedd nodedig o waith yr ysgol ac mae’n 
galluogi bron bob disgybl i wneud cynnydd rhagorol yn eu llesiant a’u dysgu, o’u 
mannau cychwyn unigol. 

Mae’r pennaeth yn cynnig arweinyddiaeth sicr a myfyriol.  Mae’n weladwy iawn o 
gwmpas yr ysgol trwy gydol y dydd ac mae ganddi ddealltwriaeth drylwyr o alluoedd 
ac anghenion disgyblion unigol.  Mae hi’n gweithio’n agos gydag aelodau eraill y tîm 
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arwain strategol, sy’n deillio o dimau gofal a therapi’r ysgol, i gynnig cyfeiriad hynod 
effeithiol ar gyfer arweinyddiaeth strategol yr ysgol.  

Mae’r perchennog yn chwarae rhan weithgar ac egnïol ym mywyd yr ysgol.  Er 
enghraifft, mae’n mynychu gwasanaethau boreol yr ysgol yn rheolaidd ac yn 
cyfrannu at gylchgrawn misol yr ysgol.  Mae’r ymwneud hwn yn rhoi gwybodaeth 
fanwl iddo am fywyd yr ysgol o ddydd i ddydd a’i disgyblion, ac mae’n ei alluogi i 
gynnig lefel uchel o gymorth a her i’r pennaeth, a chyfrannu’n bwrpasol at 
arweinyddiaeth strategol yr ysgol.   

Trwy weithio gydag uwch arweinwyr eraill a chymorth corff llywodraethol yr ysgol, 
mae’r pennaeth wedi sicrhau gwelliannau sylweddol yn ansawdd y cwricwlwm a 
safonau dysgu ac addysgu dros y pum mlynedd diwethaf.  Mae’r cyfnod parhaus hwn 
o wella wedi helpu i sicrhau nad oes yr un disgybl sy’n aros yno tan ddiwedd cyfnod 
allweddol 4 yn gadael heb gymhwyster.  Mae hyn yn paratoi’r disgyblion yn dda ar 
gyfer y cam nesaf yn eu bywyd.   

Mae gan yr ysgol drefniadau cynhwysfawr i werthuso’i gwaith sy’n defnyddio 
tystiolaeth uniongyrchol yn addas, gan gynnwys arsylwadau dysgu, craffu ar waith ac 
adolygiadau rheolaidd o gynnydd.  Mae’r prosesau hyn yn rhoi gwybodaeth 
werthfawr i staff am gyflawniadau a chynnydd disgyblion unigol.  Mae arweinwyr ac 
athrawon yn defnyddio’r wybodaeth hon yn effeithiol i wneud addasiadau buddiol i’r 
ddarpariaeth i sicrhau bod disgyblion unigol yn gallu cael y budd mwyaf o’u hamser 
yn yr ysgol.  Er enghraifft, mae’r ysgol wedi ymestyn ystod a lefel y cymwysterau 
sydd ar gael i ddiwallu diddordebau a dyheadau disgyblion unigol.  Mae’r ysgol yn 
ystyried barn ei phrif randdeiliaid yn ofalus trwy arolygon rheolaidd o ddisgyblion, 
staff addysgu a staff gofal, ac mae’n ymateb ar unwaith i’r meysydd a nodant i’w 
datblygu.  Er enghraifft, mae wedi adolygu’r rhaglen gwasanaethau boreol i roi mwy o 
wybodaeth i ddisgyblion am fwyta’n iach ac amrywiaeth ddiwylliannol, mewn ymateb i 
adborth gan ddisgyblion.  

Caiff rolau a chyfrifoldebau eu dosbarthu’n dda ar draws y tîm addysgu ac mae gan 
yr holl staff ddealltwriaeth drylwyr o’u cyfrifoldebau.  Mae’r dosbarthiad call hwn o 
rolau’n helpu i feithrin y gallu i arwain ac mae’n sicrhau bod yr ysgol yn cael ei 
chynnal yn hwylus o ddydd i ddydd.  Mae trefniadau addas i fonitro perfformiad staff 
yn helpu i nodi hyfforddiant perthnasol sy’n galluogi staff i ddatblygu’n broffesiynol ac 
mae’n cefnogi anghenion emosiynol ac academaidd disgyblion yn llwyddiannus.   

Mae strwythur cyfarfodydd cydlynol yr ysgol yn sicrhau bod prosesau cadarn ar waith 
i gyfleu gwybodaeth bwysig yn ddyddiol am les a chynnydd disgyblion, a hefyd i 
gasglu adborth am yr hyn sy’n gweithio’n dda a chynllunio ar gyfer gwella ymhellach.  
Mae uwch arweinwyr o bob rhan o’r cwmni’n cyfarfod yn rheolaidd i sicrhau bod ei 
wasanaethau addysg, gofal preswyl a therapi’n gweithio gyda’i gilydd i gefnogi 
datblygiad holistig disgyblion mewn ffordd integredig ac effeithlon.  

Mae’r ysgol yn gweithio’n dda gydag amrywiaeth o bartneriaid allanol i sicrhau her 
gynhwysfawr a gwneud yn siŵr ei bod yn gwybod y diweddaraf am ddatblygiadau yn 
ei maes.  Er enghraifft, mae’n cydweithio â phrifysgol leol i ymchwilio i ddeilliannau 
plant sydd wedi defnyddio’r gwasanaeth dros yr ugain mlynedd diwethaf.  Mae’r 
gwaith hwn yn helpu i lywio gwerthusiad yr ysgol o’i gwaith ac asesu pa mor dda y 
mae ei darpariaeth yn bodloni anghenion hirdymor ei disgyblion. 
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Mae’r ysgol yn defnyddio’i hadnoddau’n llwyddiannus i sicrhau bod y rhain yn bodloni 
anghenion disgyblion.  Mae ystafelloedd dosbarth yn cynnig amgylcheddau dysgu 
croesawgar sy’n helpu i gyflwyno cwricwlwm yr ysgol yn effeithiol.  Mae’r ysgol yn 
gwneud defnydd cynhyrchiol o’i hardal goetir a’r parc lleol i ymestyn y cyfleoedd am 
chwaraeon, ymarfer corff a datblygiad medrau ymarferol.   

Mae gan yr ysgol hanes sefydledig o fynd i’r afael ag argymhellion ymweliadau 
monitro blaenorol Estyn, ac mae’n bodloni holl Reoliadau Safonau Ysgol Annibynnol 
(Cymru) 2003. 

 



Adroddiad ar Woodlands School 
Ebrill 2019 

13 

Copïau o’r adroddiad 

Mae copïau o’r adroddiad hwn ar gael gan yr ysgol ac ar wefan Estyn 
(www.estyn.llyw.cymru) 

O dan Reoliadau Safonau Ysgol Annibynnol (Cymru) 2003, rhaid i’r ysgol ddarparu 
copïau o’r adroddiad i holl rieni’r ysgol.  Pan fydd disgybl yn cael ei leoli gan 
awdurdod lleol, dylai’r ysgol anfon copi o’r adroddiad i bob awdurdod perthnasol. 

Mae Estyn yn gwerthuso effeithiolrwydd darparwr gan ddefnyddio graddfa bedwar 
pwynt: 

Rhagorol Perfformiad ac arferion cryf iawn, cynaledig 

Da Nodweddion cryf, er y gall fod angen gwella mân agweddau 

Digonol ac angen 
gwelliant 

Cryfderau’n gorbwyso gwendidau, ond agweddau pwysig y 
mae angen eu gwella 

Anfoddhaol ac 
angen gwelliant ar 
frys 

Gwendidau pwysig yn gorbwyso cryfderau  

Lluniwyd yr adroddiad yn unol ag adran 163 Deddf Addysg 2002.  Prif ddiben arolygu 
o dan yr adran hon yw adrodd ar gydymffurfio â Rheoliadau Safonau Ysgol 
Annibynnol 2003.  Mewn ysgolion sy’n darparu addysg feithrin nas cynhelir, mae’r 
adroddiad hwn hefyd yn bodloni gofynion Atodlen 26 Deddf Safonau a Fframwaith 
Ysgolion 1998. 

Cymerwyd pob rhagofal posibl i sicrhau bod y wybodaeth yn y ddogfen hon yn gywir 
adeg ei chyhoeddi.  Dylid cyfeirio unrhyw ymholiadau neu sylwadau ynglŷn â’r 
ddogfen hon/cyhoeddiad hwn at: 

Yr Adran Gyhoeddiadau 
Estyn 
Llys Angor, Heol Keen  
Caerdydd 
CF24 5JW  neu drwy anfon e-bost at cyhoeddiadau@estyn.llyw.cymru 

Mae’r cyhoeddiad hwn a chyhoeddiadau eraill gan Estyn ar gael ar ein gwefan:  
www.estyn.llyw.cymru 

Cyfieithwyd y ddogfen hon gan Trosol (Saesneg i Gymraeg). 

 Hawlfraint y Goron 2019:  Gellir ailddefnyddio’r adroddiad hwn yn ddi-dâl mewn unrhyw fformat neu 
gyfrwng ar yr amod y caiff ei ailddefnyddio’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun 
camarweiniol.  Rhaid cydnabod y deunydd fel hawlfraint y Goron a rhaid nodi teitl yr adroddiad 
penodol. 

Dyddiad cyhoeddi:  07/06/2019 

http://www.estyn.llyw.cymru/
mailto:cyhoeddiadau@estyn.llyw.cymru
http://www.estyn.llyw.cymru/

