CYNGOR SIR PENFRO
CYLCHLYTHYR
YSGOL CYFRWNG SAESNEG 11-19
HWLFFORDD
Ionawr 2018
Croeso i’r ail gylchlythyr sy’n ymwneud â’r Ysgol Cyfrwng Saesneg 11-19 newydd yn Hwlffordd.

ENW’R YSGOL
Rydym yn falch o gyhoeddi bod Cabinet Cyngor Sir Penfro wedi cymeradwyo’r Offeryn
Llywodraethu ac enw swyddogol yr ysgol ar 8 Ionawr 2018. Yn amodol i ofynion cyfansoddiadol
ar gyfer cyfnod galw ar benderfyniadau Cabinet, enw’r ysgol newydd bydd:

HAVERFORDWEST HIGH VC SCHOOL
Gobeithia’r Corff Llywodraethol Dros Dro bod aelodau’r gymuned yn derbyn yr enw newydd.
Cafodd ei ddewis yn dilyn adeg ymgynghori helaeth a oedd yn cynnwys creu arolwg electronig
byr, adborth wrth Faer Hwlffordd ac ymddiriedolwyr Ymddiriedolaeth Tasker Milward a Picton.
Cafodd yr ymgynghoriad dylanwad ar y dewis, hyd yn oed os na ddewiswyd eich enw ffafriol.
Mae’r ysgol yn un Wirfoddol a Rheoledig (WR), oherwydd y cysylltiad ag Elusen Tasker Milward
a Picton, a cheir ymddiriedolwyr ar y Corff Llywodraethol a fydd yn parhau i ddarparu peth cyllid
i’r ysgol newydd.

APWYNTIAD Y PENNAETH
Mae’r Corff Llywodraethol Dros Dro hefyd yn falch iawn o apwyntio Pennaeth yr ysgol newydd.
Mrs Jane Harries yw ei henw, sef Pennaeth presennol Ysgol Uwchradd Llanidloes ym Mhowys,
a dechreuir ei swydd ar ôl hanner tymor mis Chwefror.
Mynychodd Jane Ysgol Gynradd Mary Immaculate ac Ysgol Taskers i Ferched cyn cwblhau ei
radd ym Mhrifysgol Cymru, Abertawe. Dechreuodd ei gyrfa dysgu yn Ysgol Penfro cyn y
symudwyd i addysg bellach am nifer o flynyddoedd. Yna, symudwyd yn ôl i addysg uwchradd
gan weithio yn Ysgolion Tregib a Phantycelyn, yn Sir Gaerfyrddin. Yma, cafwyd profiad
arweinyddiaeth uniongyrchol o ddwy ysgol yn cau pan newidiwyd i Ysgol Bro Dinefwr gan hefyd
symud i adeilad newydd yn 2016.
Mae Jane wedi bod yn Bennaeth yn Ysgol Uwchradd Llanidloes ym Mhowys am ddwy flynedd
pan ar adeg ei hapwyntiad yr oedd yr ysgol wedi ei ystyried yn ‘ambr’ ac yn nawr yn ysgol
‘wyrdd’, gan gyflawni ’Da’ ar gyfer safonau a’r rhagolygon ar gyfer gwellhad yn ei harolwg Estyn
yn Ebrill 2016. Mae Jane a’i gŵr yn edrych ymlaen at symud yn nôl i Orllewin Cymru ac yn ystod
yr amser cyffrous hwn, i weithio â hapddalwyr i greu ysgol allwn fod yn falch ohoni.
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Mrs Jane Harries, Pennaeth newydd
Haverfordwest High VC School

SAFLE’R YSGOL NEWYDD
Mae’r Corff Llywodraethol Dros Dro yn cydnabod rhwystredigaeth y gymuned ynglŷn ag
ansicrwydd safle’r ysgol newydd.
Un peth sydd yn sicr yw fydd hanfod yr ysgol newydd yn agor ym Medi 2018 ar y ddau safle
presennol a ddefnyddir gan Tasker Milward a Syr Thomas Picton. Caiff y penderfyniadau ar ba
grwpiau blwyddyn bydd yn llenwi’r safleoedd ei wneud gan y Corff Llywodraethol Dros Dro yn y
dyfodol agos, mewn ymgynghoriad â’r Pennaeth a Swyddogion o’r Awdurdod Lleol. Ni effeithir
y penderfyniad hwn ar yr ansicrwydd dros y safle unigol sefydlir yr ysgol yn y tymor hir.
Caiff y penderfyniad ar safle’r adeilad newydd ei wneud gan aelodau etholedig y Cyngor Sir a’r
Swyddogion sydd ar hyn o bryd yn edrych ar yr opsiynau ar gyfer yr Awdurdod Lleol. Yng
nghyfarfod diwethaf y Cyngor Llawn ar 14eg Rhagfyr 2017, penderfynwyd y Cynghorwyr greu
Grŵp Gorchwyl a Gorffen er mwyn drafod yr opsiynau ymhellach ynghyd â Chabinet y Cyngor
a Bwrdd Strategol Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.
Y ffactorau i’w hystyried yw: addasrwydd pob safle ar gyfer adeiladu ysgol ar gyfer yr 21ain
Ganrif, gan gynnwys cyfleusterau chwaraeon a rhai eraill; addasrwydd y ffyrdd ar gyrion yr
ysgol; yr effaith amgylcheddol ar unrhyw ddatblygiadau; lle caiff y disgyblion eu dysgu pan fydd
gwaith adeiladu yn dechrau; cost lawn y prosiect, a bydd yn gorfod cwympo o fewn y cyllid a
glustnodwyd gan Lywodraeth Cymru a’r Awdurdod Lleol a’r angen i’r prosiect i’w gwblhau o
fewn yr amser gosodedig a mynnir gan noddiant wrth Lywodraeth Cymru.
Er, ni ddylid unrhyw un amau bod yr ysgol newydd yn mynd i agor ar y ddau safle presennol
ym Medi 2018. Caniateir hyn corff llywodraethol unigol, tîm arweinyddiaeth a staff yn gweithio
gyda'i gilydd fel un ysgol, a defnydd mwy effeithlon o adnoddau cyllidol i wella darpariaeth a
chanlyniadau ar gyfer y disgyblion. Disgwylir caiff disgybl ei dysgu ar un safle yn unig a ni fydd
angen iddynt deithio rhwng safleoedd yn ystod y diwrnod ysgol.
Fel y mynegwyd yn gynharach, caiff penderfyniadau ei wneud ar ble y dysgir disgyblion yn fuan
a dechreuir trefniadau trawsnewidiol ar gyfer disgyblion fydd yn symud i flwyddyn 7 ym mis
Medi yn fuan ar ôl y penderfyniad hwn. Rydym yn cydnabod pa mor bwysig yw hyn i’r holl
ddisgyblion ac yn enwedig i’r rhai sydd efallai ag anghenion dysgu ychwanegol.
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GWISG A LOGO YR YSGOL
Crëwyd y Corff Llywodraethol Dros Dro is-bwyllgor Gwisg Ysgol er mwyn ymgynghori â’r rhieni
a disgyblion presennol. Ymatebodd ond 24% o rieni i’r holiadur â’r mwyafrif yn ffafrio crys polo a
siwmperi. Gwahaniaethwyd ymatebion y Cynghorau Ysgol, â’r dewis o grys a thei'r mwyaf
poblogaidd yn y ddwy ysgol. Yn Tasker Milward, lle mae blaser yn opsiwn presennol, roedd yna
ddyfarniad cyfartal rhwng crysau polo a blaser.
Ymofynnwyd barnau’r Penaethiaid Dros Dro, yr Awdurdod Lleol ac Ymddiriedolwyr Tasker
Milward a Picton hefyd â derbyniad cyffredinol ar gyfer gwisg smart, â’r mwyafrif yn cyfleu
ffafriaeth tuag at grys a thei.
Awgrymwyd dylai ymddangos y lliw glas yn y wisg Ysgol. Er nid dyma liw swyddogol tref
Hwlffordd, mae baner y dref yn ymddangos y lliw glas yn ogystal â bod yn weladwy ar arwyddair
y dref.
O ganlyniad i ymgynghori â dogfen y Llywodraeth Cymru ‘Canllawiau ar gyfer Cyrff
Llywodraethu ar Bolisïau Gwisg Ysgol ac Edrychiad Disgyblion’, rhoddwyd ystyriaeth i’r gost,
bod opsiynau lleol a chenedlaethol ar gael ar gyfer cyrchu, golchi, parhauster, i hybu dyhead
uchel, paratoad ar gyfer y byd proffesiynol, teimlad o falchder ac ethos yr ysgol.
Yn dilyn trafodaeth o’r cynigion, a phleidlais gan y Corff Llywodraethol Dros Dro llawn, y
canlyniad oedd mai gwisg yr ysgol newydd byddai:


Trowser du/sgyrt, crys gwyn â thei gan amlygu lliwiau'r ysgolion presennol, blaser du ag
arwyddair ar y boced frest a siwmper gwddf ‘v’/cardigan opsiynol.

Cynigwyd tri opsiwn ar gyfer lliw'r pwlofer/siwmper - coch, glas brenhinol a llwyd golau. Caiff y
lliwiau eu cyflwyno i’r disgyblion presennol a cheir pleidlais i ddewis y lliw terfynol. Mae’r
Pennaeth newydd, Mrs Jane Harries, yn llwyr gefnogi’r dewis o wisg.
Amcan gost y wisg uchod yn seiliedig ar dri chrys gwyn, un tei, un blaser ac un pwlofer gwddf
’v’ (opsiynol) yw £65.95.
Ceir mwy o wybodaeth ynglŷn â’r wisg yn cynnwys trefniadau chweched dosbarth, gwisg
chwaraeon ayyb. eu cadarnhau pan ddaw ei dro.

Yn dilyn cystadleuaeth er mwyn i ddisgyblion dylunio logo newydd yr ysgol, penderfynwyd y
Corff Llywodraethol Dros Dro byddai’r dyluniad terfynol yn cyfuno draig â Chastell Hwlffordd.
Enillwyr y dyluniad oedd dwy o ddisgyblion o Syr Thomas Picton - da iawn i’r ddwy ohonoch!
Caiff y logo ei therfynu a’i gynllunio’n broffesiynol er mwyn ei osod ar eitemau megis y wisg
ysgol.

CYFATHREBU’R YSGOL
Sefydlir ‘Haverfordwest High VC School’ gwefan ysgol ei hun er mwyn rhannu gwybodaeth ag
aelodau’r gymuned. Ceir hwn ei hysbysebu’n eang trwy’r ysgol a’r cyfryngau a bydd yn
ffynhonnell allweddol i wybodaeth ar unrhyw ddatblygiadau yn y dyfodol.
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