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Yr amseroedd gorau a’r gwaethaf 
Cwrdd a’r Cymdeithion  
Mae Suzanne wedi bod yn Bennaeth Ysgol Gynradd Pen-coed ers 
chwe blynedd. Yn ystod y cyfnod hwn mae wedi ymrwymo i ddatblygu 
arweinyddiaeth systemau a phartneriaethau cydweithredol er mwyn 
cynorthwyo system hunanwella i ysgolion. 

Mae Suzanne yn danbaid dros hyrwyddo dysgu proffesiynol ac mae wedi 
mynd i’r afael ag amrywiaeth eang o ymchwil mewn addysg. Yn ystod 
y pedair blynedd diwethaf mae wedi bod yn astudio am ddoethuriaeth 
broffesiynol ym Mhrifysgol Caerdydd a bellach mae’n tynnu tua 
therfyn ei thraethawd ymchwil. Mae gan Suzanne ddiddordeb brwd 
mewn ymgysylltu â theuluoedd a chymunedau ac mae’n gysylltiedig â 
chymuned dysgu proffesiynol rhyngwladol gydag Ysgolion Cymunedol 
‘Children’s Aid’ yn Efrog Newydd.

Rwy’n cymryd ychydig eiliadau allan o 
fy mhenwythnos i fyfyrio ar yr hyn sydd 
wedi bod yn wythnos ddigynsail i ni i 
gyd.

Llai na deg diwrnod yn ôl y cafodd 
yr awgrym y byddai ysgolion yn cau 
ei dawelu. Ni allwn ei gredu, neu 
yn hytrach ni allwn ddod â fy hun i 
ddychmygu bod popeth yr oeddwn 
wedi’i adnabod yn broffesiynol am y 27 
mlynedd diwethaf mewn perygl o stopio. 
Sut gallen nhw gau ysgolion? Mae eu 
hangen ar ein plant, rhieni a theuluoedd 
a’n cymunedau lleol. Ysgolion yw 
canolbwyntiau cymunedau ac maent yn 
darparu trefn gyson a sefydlog i’r rhai 
o’n cwmpas. Ac eto daeth y newyddion 
ein bod i gau, yr angen i reoli lledaeniad 
y firws gan ddisodli’r holl anghenion 
cymdeithasol eraill - gan gynnwys 
addysg;  y gwaethaf o amseroedd.

Ond mae ysgolion yn ganolog i’w 
cymunedau lleol ac mae eu hangen 
ar gyfer plant ac ar gyfer teuluoedd 
ac felly, gan ymateb i anghenion 
lleol a chenedlaethol, fe wnaethant 
ailstrwythuro a diwygio yn gyflym, gyda 
llawer yn agor ddydd Llun fel Hybiau 
Cymunedol, gan gynnig gofal plant brys 
i weithwyr allweddol a r gyfer y plant 
hynny sydd fwyaf agored i niwed.

Gweithiodd staff addysg yn ddiflino dros y penwythnos 
i sicrhau bod y gwasanaeth hwn ar gael, yn gyson ac yn 
ddiogel i’r holl blant sy’n cyrraedd ddydd Llun. Mae ymdrech 
anghredadwy a’r hyn rydw i wedi bod yn dyst iddo ac wedi 
bod yn rhan ohono yr wythnos hon wedi adfer fy ffydd mewn 
cymdeithas.

Rwyf wedi gweld athrawon, staff cymorth, glanhawyr, staff 
ffreutur a staff awdurdodau lleol yn rhoi eu pryderon eu 
hunain am eu hiechyd neu iechyd aelodau eu teulu eu 
hunain o’r neilltu i weithio yn yr Hwb, gan ymgymryd â 
sifftiau hir i sicrhau ei lwyddiant. Rwyf wedi gweld ysgolion 
yn tynnu at ei gilydd, yn cronni staff i sicrhau bod cymarebau 
staffio priodol ar waith. Rwyf wedi gweld cydweithwyr yn 
cefnogi ei gilydd, gan sicrhau bod morâl a chymhelliant 
yn parhau i fod yn uchel mewn amgylchedd sy’n newid yn 
gyson. Rwyf wedi gweld rhieni a theuluoedd yn cydnabod y 
gwaith anhygoel sy’n cael ei wneud ac yn diolch am bopeth 
yr ydym yn ceisio ei wneud. Rwyf wedi gweld busnesau lleol 
yn gweithio gyda Hybiau i sicrhau bod teuluoedd sydd â’r 
angen mwyaf yn gallu cael gafael ar adnoddau a fydd yn eu 
helpu i ddarparu ar gyfer eu teuluoedd. Yn anad dim, ymhlith 
yr holl newid, dryswch, her ac ofn, rwyf wedi gweld plant 
sy’n hapus i gael mynediad i’n darpariaeth, p’un a yw’n ysgol 
leol ai peidio, ac sy’n gwenu ac yn chwifio ataf wrth iddynt 
adael gan ddweud eu bod wedi cael diwrnod gwych.

Yn sicr, ni fyddwn eisiau mynd trwy wythnos arall fel hon 
eto ar frys; fodd bynnag, rwyf wedi cael fy llethu gan 
weithredoedd, ymrwymiad a chryfder eraill sy’n rhoi hyder 
i mi y byddwn i gyd yn ei gael trwy hyn; mewn sawl ffordd 
roedd y gorau i’w  weld ar adegau.


