Adroddiad
Blynyddol

Y
Llywodraethwyr
i Rieni

2014 / 2015

Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni 2014/2015

Adroddiad y Llywodraethwyr
Annwyl Riant / Warcheidwad
Dywediad a ddefnyddir yn aml yw ‗Mae‘n fraint ac yn anrhydedd….‘ i wneud hyn a‘r
llall. Medraf ddweud gyda fy llaw ar fy nghalon fod yr ymadrodd hwn yn hollol wir
am y cyfle i fod yn gadeirydd ar gorff llywodraethol Ysgol Gyfun Gymraeg Bro
Myrddin. Gwelir yn yr Ysgol hon waith tîm ar bob lefel sydd yn cyfrannu at addysg
gyfan a chrwn ein plant. Caiff ein plant bob cyfle i gymryd rhan ac i lwyddo mewn
meysydd amrywiol iawn gyda gofal a sylw staff ymroddedig a phroffesiynol. Mae‘r
corff llywodraethol yn falch iawn o fedru cael y cyfle i gydweithio gyda holl staff yr Ysgol o dan arweiniad
medrus y pennaeth a‘r uwch dîm arwain.
Ym myd addysg, does dim yn aros yn llonydd am gyfnod hir, boed hynny ar lefel genedlaethol, lefel
awdurdod lleol, neu lefel ysgol. Dydy hyn ddim yn eithriad ym Mro Myrddin. Hoffwn ddiolch yn fawr iawn i‘r
staff a aeth i swyddi eraill neu a ymddeolodd yn ystod y flwyddyn a hynny mewn nifer o achosion wedi
cryn dipyn o flynyddoedd o wasanaeth i‘r Ysgol. Hoffwn dynnu sylw yn arbennig at Mrs Eira Jones a
wasanaethodd am 25 mlynedd fel ysgrifenyddes yr Uwch Dim Arwain a 15 mlynedd fel clerc y corff llywodraethol .
Diolch iddi am gynorthwyo pob cadeirydd y corff llywodraethu yn ystod y cyfnod hwnnw a hynny mor effeithiol ac effeithlon a di-ffws. Pob hwyl i‘w olynydd, Sian Thomas. Croeso mawr i‘r aelodau staff eraill
newydd – gobeithio y cewch amser hapus a chynhyrchiol yn yr Ysgol. Erbyn i chi ddarllen yr adroddiad
hwn, fe fydd Estyn wedi ymweld er mwyn arolygu‘r Ysgol – rydym yn edrych ymlaen at y cyfle i drafod yr
Ysgol gyda nhw, a derbyn ac ymateb i‘r adroddiad maes o law.
Ni fedr disgyblion gael y gorau allan o‘u cyfnod ysgol os nad ydyn nhw yn yr ysgol. Mae presenoldeb mor
bwysig ac yn cael effaith ar gyrhaeddiadau. Braf yw nodi bod lefel presenoldeb yr ysgol yn uwch na‘r hyn
a osodwyd gan yr Awdurdod Lleol.
Un o lwyddiannau‘r ysgol yn flynyddol yw cyrhaeddiad academaidd y disgyblion. Llwyddwyd eleni i wella
eto ar ganlyniadau da y llynedd.
Mae arlwy ehangach yr ysgol yn cynnig cryn dipyn o gyfleoedd i ddisgyblion gymryd rhan mewn llu o
weithgareddau sydd yn cyfoethogi eu profiad o fod yn ddisgybl yn yr ysgol- o rygbi i goginio ac o ganu
cerdd dant i ymweliad ag America. Gwelwyd llwyddiannau ar y meysydd chwaraeon ar lwyfan ac mewn
arddangosfa yn Eisteddfod yr Urdd. Llongyfarchiadau i bawb am gymryd rhan, yn lysgenhadon campus i‘r
Ysgol. Rydym yn falch iawn ohonynt i gyd.
Ar ran y corff llywodraethol, hoffwn ddiolch yn ddiffuant i‘r Gymdeithas Rhieni ac Athrawon sydd yn cynnal
gweithgareddau i gymdeithasu ac i godi arian ar gyfer y disgyblion. Cyfrannir yn flynyddol at gostau
rhedeg y bws mini ac fe brynwyd ffynnon ddŵr i‘r disgyblion eleni a byrddau newydd ar gyfer y ffreutur.
Mae‘n gyfnod diddorol ym myd addysg yn Nghymru gyda chyfleoedd a heriau yn dod ar ein traws. Daw
adroddiad Donaldson a chyfleodd cyffrous i ail edrych ar y cwricwlwm ac fe fydd hyn yn cael dylanwad ar
yr addysgu yn yr Ysgol dros y blynyddoedd nesaf. Daw heriau o safbwynt cyllid sydd yn gofyn am gryn
dipyn o feddwl a chreadigrwydd ac rydym yn ffodus o gael tîm ymroddedig a phroffesiynol o staff sydd yn
arwain yn gadarn yn y maes yma.
Mae croeso i chi gysylltu â‘r Pennaeth neu Gadeirydd y Corff Llywodraethol os hoffech chi drafod
rhywbeth yn benodol neu i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn ag unrhyw agwedd o‘r adroddiad hwn. Diolch
yn fawr i chi am eich cefnogaeth a‘ch cydweithrediad a gyda‘n gilydd gallwn edrych ymlaen at flwyddyn
gyffrous arall.

Lynwen Roberts
Cadeirydd y Corff Llywodraethol
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Adroddiad Dr Llinos Jones
Y Pennaeth
Dyma flwyddyn academaidd arbennig o lwyddiannus unwaith eto. Mae canlyniadau arholiadau cryf iawn wedi ein gweld yn cyrraedd y brig o ran ysgolion y Sir, y
teulu a Chymru. Hoffwn ddiolch yn arbennig i ddisgyblion, rhieni a staff am eu
gwaith caled a‘u hymrwymiad. Mae‘r athrawon a‘r myfyrwyr wedi parhau i weithio‘n galed er mwyn cynnal y safonau uchel a bennwyd yn Ysgol Bro Myrddin dros y
ddegawd ddiwethaf. Mae ein llwyddiant wedi arwain at gael ein dewis gan Lywodraeth Cynulliad Cymru
fel un o‘r ‗ysgolion arloesi‘ newydd yng Nghymru ar gyfer rhannu ein harfer dda o ran addysgu a dysgu.
Bu llawer o lwyddiannau eraill hefyd a gofnodwyd ar wefan yr ysgol ac yn ein papurau lleol a thrwy Twitter a Facebook. Byddwch hefyd yn gweld rhestr o lwyddiannau eraill fel rhan o‘r adroddiad hwn. Rydym
yn falch o allu adrodd ar ystod eang o gyflawniadau a sicrhawyd gan ein disgyblion talentog.
Mae‘r Llywodraethwyr hefyd yn awyddus iawn i sicrhau eu bod yn dwyn staff ac arweinwyr yr ysgol i
gyfrif ac yn gwneud hynny drwy‘r Pwyllgorau amrywiol sy‘n cyfarfod yn rheolaidd er mwyn trafod polisi a
gweithgareddau‘r ysgol.
Edrychwn ymlaen at ddyfodol yn llawn cyffro o dan arweiniad ein Uwch Dîm Arwain. Ein nod yw cynnal
a chodi safonau uchel yr ysgol gan gynnig dewis o gwricwlwm eang a phrofiadau allgyrsiol helaeth.
Rydym hefyd yn edrych at y dyfodol gyda chyffro wrth i‘r ymgynghoriad o ran newid categori iaith yr ysgol o gategori 2A i gategori CC i fynd yn ei flaen.
Yn ystod y flwyddyn mae buddsoddiad sylweddol wedi cael ei wneud mewn adnoddau dysgu digidol
gyda WiFi a mwy o fand llydan yn cael ei sefydlu yn yr ysgol. Mae dros 50 o IPadiau wedi cael eu prynu
hefyd ac mae‘r staff wedi dechrau adeiladu ar y gwaith a gyflawnwyd eisoes er mwyn gwneud y defnydd
gorau o‘r dechnoleg hon o fewn yr ystafell ddosbarth. Rydym yn barhaus yn edrych ar ddatblygu dysgu
digidol ac ar hyn o bryd ar yn symud ymlaen i ddewis ‗arweinwyr digidol‘ o blith y disgyblion. Fe fyddwn
yn ystod y flwyddyn nesaf yn defnyddio arbenigedd yr arweinwyr hyn er mwyn symud ymlaen ymhellach.
Mae‘n bwysig ein bod yn parhau i fod yn agored ac yn onest am bob agwedd ar wella‘r ysgol ac yn ein
barn ni, mae barn disgyblion a rhieni yn rhan annatod o hynny. Rydym yn datblygu Llais y Disgybl
ymhob agwedd o fywyd ysgol ac yn gweithredu ar y canlyniadau. Mae gennym gynlluniau i gryfhau llais
y Cyngor Ysgol, y cynghorau blwyddyn a‘r Cyngor Chwaraeon. Rydym yn awyddus i sicrhau ein bod yn
ymwybodol o farn pawb sy‘n gysylltiedig gyda‘r ysgol. Gofynnwn i chi, felly, i ddefnyddio‘r holiadur a
ddosberthir yn ystod nosweithiau rhieni er mwyn i ni gael gwybod eich barn ar ein perfformiad.
Mae cyfathrebu‘n allweddol i ni ac rydym yn diweddaru ein gwefan yn ddyddiol i sicrhau defnyddioldeb.
Ewch ar y rhain i gael y newyddion diweddaraf am yr ysgol. Rydym hefyd wedi datblygu system decstio
i hwyluso‘r berthynas rhwng yr ysgol a‘r cartref.
Cyfeiriad gwefan yr ysgol yw:
www.bromyrddin.sirgar.sch.uk.
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Cynnydd ar argymhellion Estyn yn Adroddiad Arolygu
2009
A1. Parhau i fireinio gweithdrefnau’r ysgol i dracio perfformiad disgyblion yn erbyn targedau
i sicrhau eu bod yn ddigon trylwyr i alluogi dynodiad cliriach o dangyflawniad.
Bellach mae gennym system fonitro a thracio lwyddiannus a manwl sy‘n rhoi cofnod i ni o darged a her a
chynnydd bob disgybl o flwyddyn 7 i 13. Mae targedau a her yn cael eu gosod yn seiliedig ar berfformiad
blaenorol a data rhagfynegol amrywiol e.e. FFT. Mae'r targedau hyn yn cael eu rhannu gyda'r disgyblion ac
mae athrawon yn asesu gwaith y disgyblion yn erbyn y disgwyliadau yma. Trwy system asesu goleuadau traffig rydym hefyd yn adnabod y tangyflawnwyr a‘r disgyblion mwy abl a dawnus gan sicrhau ein bod yn eu herio i gyrraedd y safonau uchaf posibl. Mewn achos o dangyflawni gyferbyn potensial mae'r ysgol yn mynd i'r
afael a'r rhesymau dros y tangyflawni hynny er mwyn sicrhau bod pob disgybl yn cyrraedd ei lawn botensial.

A2. Parhau i weithio’n agos gyda’r Awdurdod Addysg Leol i ddarparu cyfleusterau
addas ar gyfer yr adrannau Addysg Gorfforol, Cerdd a Drama ac i ddarparu cyfleusterau digonol ar gyfer ciniawa a’r chweched dosbarth.
Ym mis Medi 2010 agorwyd yn swyddogol dau gaban yr Adran Ddrama ar safle‘r ysgol. Ym mis Medi 2011
gwelwyd agoriad Panedini, sef caffi y chweched dosbarth. Bellach mae‘r caffi ar agor o 9.30 hyd 2.30 ac yn
cynnig lle i‘r disgyblion a‘r staff i gael byrbryd, cinio, coffi a chlonc. Mae hefyd yn medru bod yn ystafell waith
i‘r disgyblion. Ym mis Medi 2012 gwelwyd datblygiad newydd hefyd gyda agoriad swyddogol y ddau gaban
Cerdd. Buddsoddwyd yn sylweddol yn yr ystafell ffitrwydd hefyd ar gyfer yr Adran Addysg Gorfforol yn 2013.
Gwelwyd gwireddu pob un o‘r argymhellion felly.

A3. Gweithredu system fwy trylwyr ar gyfer codi lefelau presenoldeb
Mae cyfradd presenoldeb yr ysgol wedi bod yn gyson uchel ac wedi gwella ymhellach yn 2014/15 wrth i ni benodi Pennaeth Cynorthwyol newydd i fod yn gyfriol am bresenoldeb ers mis Mai 2014. Mae‘r cyfathrebu
onest gyda‘r rhieni hefyd wedi sicrhau cynnydd. Mae hon yn agwedd y mae'r ysgol wedi gweithio'n galed i'w
gwella ac mae‘r data yn dangos y llwyddiant. Bu cynnydd ym mhresenoldeb disgyblion ers yr arolwg diwethaf. Bellach mae graddfa presenoldeb yr ysgol yn 95.5%, o‘i gymharu gyda chyfradd presenoldeb sirol o
91% a Chymru 91.4%. Mae cyfradd absenoldebau heb ganiatâd yn hynod isel ar 0.1%, llawer yn well na
chyfradd sirol (0.8%) a Chenedlaethol (1.5%).
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Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin

Aelodau y Corff Llywodraethol 2014-15
Cadeirydd : Mrs Lynwen Roberts
Is-Gadeirydd : Cynghorydd Gareth Jones
Clerc : Miss Siân Thomas, Clerc y Llywodraethwyr, Ysgol Gyfun Gymraeg Bro
Myrddin,
swyddfa@bromyrddin.sirgar.sch.uk
Mae 20 o aelodau ar y Corff Llywodraethol :







Pennaeth
6 Rhiant Llywodraethwr
5 Cynrychiolydd yr AALl
2 Gynrychiolydd Athrawon
1 Cynrychiolydd Staff Cynorthwyol
5 Cynrychiolydd Cyfetholedig sy’n aelodau cymunedol

Rhieni Llywodraethwyr
Mrs Lynwen Roberts (Is-gadeirydd)
Mrs Marlene Jones
Mr Hywel Davies
Parch Beti Wyn James
Mrs Eleri Beynon
Mr Nigel Cooke

Llywodraethwyr yr AALl
Cyng Peter Hughes-Griffiths
Cyng Mair Stephens
Mr Arwel Lloyd (cadeirydd)
Mr Alun Charles
Cyng Gareth O. Jones

Cynrychiolwyr Athrawon
Mr Aled Williams
Dr Huw Griffiths

Cynrychiolwr Staff Cynorthwyol
Mrs Meinir McLellan

Llywodraethwyr cymunedol
Parch Tom T. Defis
Mrs Glenys Thomas
Mr Elfed Davies
Mrs Anne Loughran
Mrs Luned Thomas
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(cyfnod yn dod i ben)
(09.11.16)
(09.11.16)
(08.11.16)
(28.10.18)
(02.12.16)
(04.10.19)
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(23.09.16)
(23.09.16)
(25.03.17)
(16.03.19)
(06.09.19)
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(31.08.17)
(23.09.16)
(cyfnod yn dod i ben)
(24.05.19)
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(13.01.17)
(13.01.17)
(13.01.17)
(13.01.17)
(13.03.17)
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Blaenoriaeth strategol YBM

Camau gweithredu yn y Cynllun Datblygu Ysgol

Cwricwlwm






Monitro a thracio








Safonau

Llythrennedd a rhifedd

Hunanarfarnu

Amgylchedd yr ysgol















Newid categori iaith yr ysgol o 2A i CC – y broses ymgynghori eisoes wedi cychwyn.
Rydym eisoes yn paratoi ar gyfer newidiadau cwricwlwm 2015-16 trwy gynllunio ar gyfer
y BAC a manylebau newydd 2015 a 2016.
Rydym yn parhau i gydweithio gydag AFASIC Cymru er mwyn datblygu strategaethau ar
gyfer hybu cyfathrebu llafar ar draws y cwricwlwm.
Paratoi ar gyfer cyflwyno y System Ymgeisio Cyffredin gan weithredu’r system ar gyfer bl
11 erbyn diwedd Ebrill 2016.
Datblygu system rheoli SIMS.
Datblygu’r cynllun cynnydd, monitro, tracio a chefnogaeth trwy nifer o strategaethau gan
gynnwys monitro a thracio dysgwyr sy’n tangyrraedd, datblygu rôl y rhieni a’r disgybl a
datblygu adroddiadau ysgol.
Adolygu a mireino y polisiau asesu, marcio llyfrau, tangyflawni a chefnogaeth a
llythrennedd a rhifedd.
Datblygu strategaethau ysgol gyfan ar gyfer disgyblion mwy abl a dawnus.
Datblygu gwaith y gweithgor tangyflawni bechgyn.
Datblygu ymhellach ar y systemau i fonitro a thracio lles y disgybl ac ail-gynllunio arlwy
addysg bersonol a chymdeithasol CA3-CA5 yn sgîl datblygiadau’r Fagloriaeth o 2015
Cynyddu canran presenoldeb yr ysgol.
Codi safonau CA3, CA4 a CA5.
Cyd-weithio gydag adrannau i ymateb i wahaniaethau o ran cyflawniad bechgyn a
merched CA3 a CA4.
Cyd-weithio i ddatblygu prosesau monitro a datblygu medrau a chynlluniau Llythrennedd
a Rhifedd.
Creu grwpiau ffocws penodol yn seiliedig ar ganfyddiadau’r profion cenedlaethol.
Datblygu sgiliau athrawon ar gyfer defnyddio offer e-ddysgu trwy hyfforddiant priodol.
Dilyn calendr hunanarfarnu manwl wrth edrych ar bob agwedd o waith yr ysgol.
Datblygu arweinyddiaeth ar bob lefel drwy’r ysgol.
Datblygu rôl y corff llywodraethol fel ‘ffrind beirniadol.’
Sicrhau bod llais y dysgwr, y rhieni a’r staff yn cael ei glywed.
Parhau i ddatblygu’r cynllun gweithredu er mwyn cefnogi Cymreictod ar draws yr ysgol.
Datblygu gwaith y cyngor Eco.
Cynllunio i gael llain 3G ar safle’r ysgol.

Cysylltiadau â’r gymuned
Defnyddir yr ysgol yn rheolaidd gan glybiau a chymdeithasau allanol. Rydym wedi cydweithio‘n agos
gyda‘r Urdd a‘n swyddog 5x60 er mwyn darparu rhaglenni darpariaeth drwy gyfrwng y Gymraeg y tu allan i oriau ysgol neu yn ystod gwyliau ysgol.
Mae gennym hefyd gysylltiadau agos gyda‘n Heddwas Cyswllt Ysgol, PC Cath Williams. Mae hi wedi
ein cefnogi yn dda iawn yn ein rhaglen ABCh ac wedi cydweithio‘n agos iawn gyda‘n Penaethiaid
Blwyddyn a‘r Uwch Dîm Arwain. Mae ei chyngor parod a‘i gwaith wedi bod yn werthfawr iawn i ni. Yn
flynyddol daw llu o siaradwyr gwadd i‘r ysgol i gynnig cymorth gan gynnwys cynrychiolwyr o‘r banciau
lleol, busnesau lleol a cholegau.
Mae ein pwyllgor dyngarol yn gweithio‘n galed yn flynyddol i godi symiau sylweddol o arian i achosion
dyngarol lleol a chenedlaethol. Yn flynyddol hefyd mae blwyddyn 12 yn gwneud gwaith gwirfoddol yn y
gymuned i gynorthwyo cymdeithasau niferus megis Radio Glangwili, Siop ymchwil Arthrities, Siop y
Groes Goch, Siop Tenovus, Siop Plant Dewi, Ysbyty Glangwili, Ysgol Felinwen, Siop Barnardos, Siop
Oxfam a Siop Ambiwlans Awyr Cymru.

01267 234829

•

www.bromyrddin.sirgar.sch.uk

Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni 2014/2015

Adroddiad blynyddol – Cyllid
Mae gan y Llywodraethwyr is-bwyllgor Cyllid ac Adeiladau sy‘n cyfarfod unwaith y tymor i drafod y
pynciau penodol hyn. Yn y flwyddyn 2014-15 llwyddodd yr ysgol unwaith eto i orffen y flwyddyn ariannol o fewn y gyllideb. Fodd bynnag, yn dilyn gostyngiad yng nghyllideb Cyngor Sir Gaerfyrddin gan
lywodraeth ganolog, mae‘r swm o arian a gafodd ei roi gan y Cyngor i‘r ysgol ar gyfer 2015-16 wedi
golygu y bu'n rhaid i‘r ysgol ddod o hyd i arbedion o £160,000. Llwyddwyd i wneud yr arbedion
hanfodol mewn sicrwydd nad oeddent yn effeithio ar ein safonau. Fodd bynnag, rydym eisoes yn
ymwybodol y bydd yn rhaid dod o hyd i arbedion pellach o £300,00 ar gyfer blwyddyn ariannol 201617. Mae tipyn o her, felly, yn wynebu‘r Uwch Dîm Arwain a‘r llywodraethwyr.

Datganiad Ariannol yr ysgol 2014/15
Gwariant

Cyllideb

Gwirioneddol

Cyflogau

3406055

3351210

Adeiladau

373491

381091

Cyflenwadau a Gwasanaethau

482016

482471

4261562

4214772

Cyllideb

Gwirioneddol

Derbynebau Cwsmeriaid

193938

265163

Grantiau’r Llywodraeth

4069638

4056117

Grantiau eraill

3000

3760

4266576

4325040

5014

110267

Incwm

Gwarged /
Diffyg

Penodiadau staff newydd ar gyfer Medi 2015:
Miss Sian Davies – Athrawes yn yr Adran Fathemateg
Miss Hannah McAvoy – Athrawes yn yr Adran Saesneg
Mrs Ffion Page – Athrawes yn yr Adran Gymraeg
Mr Wayne Nicholas – gofalwr
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Perfformiad Disgyblion
CA3 Perfformiad Lefel 5+
2012

2013

2014

2015
95.3%
92.2%
95.3%
96.9%

Teulu
2015
94%
92.5%
96.6%
96.1%

ALl
2015
86.5%
88.4%
90.4%
91.9%

Cymru
2015
90.9%
87.9%
88.7%
91.8%

Cymraeg
Saesneg
Mathemateg
Gwyddoniaeth

85.3%
86.9%
93.0%
89.9%

88.5%
88.5%
90.8%
91.6%

91.0%
93.0%
94%
96.0%

DPC

86.8%

88.1%

91.8%

89.8%

90.8%

85.1%

83.9%

2012

2013

2014

2015

82.7%
85.8%
80.0%
83.3%

78.8%
79.3%
76%
76.7%

75%
79%
79%
73%

83.3%
81.7%
88.5%
84.7%

Teulu
2015
81.7%
74.7%
72.3%
84.3%

ALl
2015
74%
71.7%
66.8%
85.9%

Cymru
2015
75.1%
68.3%
64.2%
83.3%

L2 Cymraeg
L2 Saesneg
L2 Mathemateg
L2 Gwyddoniaeth
L1
L2
L2+
DPC
Pwyntiau (capio)

98.0%
86.0%
75.0%
73.0%
372.2

96.9%
83.6%
71.7%
69.0%
361.8

100%
90.0%
72.0%
70%
368.2

100%
95%
82%
79%
383

98%
86.7%
67%
64%
377.8

96%
87%
60.9%
58%
353

94%
83%
54%
54%
342

CA4

Crynodebo Berfformiad Ysgolion Uwchradd
Crynodeb o Gyraeddiadau Ysgol Uwchradd
Canran y disgyblion 15 oed a:
Gofrestrodd
am o leiaf
un
cymhwyster

Ysgol 2014/15
Ardal ALl 2014/15
Cymru 2014/15
Ysgol 2013/14/15

Enillodd
drothw
y Lefel
1

Enillodd
drothw
y Lefel
2

Rhif ALl / Ysgol
Enillodd
drothwy
Lefel 2
gan
gynnwys

Dangosydd
pynciau
craidd

Sgor
pwyniau
cyfartalog
wedi’i
chapio

Nifer y disgyblion 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr 2015:
100
100
95
82
79
383
99
96
87
61
58
353
99
94
83
58
54
342
100

99
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669/4056
Sgor pwyntiau
cyfartalog enag

131
667
577
525
636

Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni 2014/2015

Ysgol 2014/15
Ardal ALl 2014/15
Cymru 2014/15
Ysgol 2013/14/15

Ysgol 2014/15
Ardal ALl 2014/15
Cymru 2014/15
Ysgol 2013/14/15

Nifer y bechgyn 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr
2015:
100
100
94
71
67
370
99
95
84
58
55
343
99
93
80
54
51
331
100
100
84
65
62
359

Nifer y merched 15 oed a oedd ar y gofrestr yn Ionawr
2015:
100
100
96
93
90
395
99
97
90
64
61
363
99
96
87
61
58
354
100
99
94
85
82
386

63
599
554
500
582

68
730
600
551
687

1.Gallwch gael manylion am gymwysterau cymeradwy, sgôr pwyntiau a chyfraniad at drothwyon, yng Nghronfa Ddata Cymwysterau
Cymeradwy Cymru (DAQW) yn http://www.daqw.org.uk
2. Gallwch gael gwybodaeth am ba feysydd llafur a gynhwysir ym mhob maes pwnc yn Nodiadau Canllaw.
3. Cyfrifir sgorau pwyntiau ehangach cyfartalog wedi‘u capio drwy ddefnyddio‘r 8 canlyniad gorau.
4. Cymhwyster Lefel Mynediad.54.
5. Ar gyfer SSSP terfynol caiff y diffiniad hwn ei gyfnewid âchanran y disgyblion 15 oed sy‘n gadael addysg heb unrhyw gymwysterau fel y
dyffinir o dan y Dangosydd Perfformiad Cenedlaethol EDU/002.
6. Defnyddir ar gyfer pob tabl meincondi Prydau Ysgol am Ddim.
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Cyrchfannau disgyblion
Disgyblion

Parhau mewn addysg llawn amser – yn
yr ysgol hon
Parhau mewn addysg llawn amser –
mewn ysgol arall
Parhau mewn addysg llawn amser –
coleg
Parhau mewn addysg llawn amser –
cwrs addysg Uwch
Blwyddyn allan
Parhau mewn addysg rhan amser
Hyfforddiant ieuenctid gan gynnwys
prentisiaeth
Di-waith ac wedi’i gofrestru â Gyrfa
Cymru
Di-waith a heb ei gofrestru â Gyrfa
Cymru
Methu â dechrau Cyflogaeth, Addysg
Uwch yn sgîl salwch
Wedi gadael yr ardal
Ddim yn ymateb i gamau dilynol ac felly ddim yn gwybod
Swydd

Bl 11
Nifer

%

Bl 12
Nifer

%

Bl 13
Nifer

%

94

71.8

86

93.5

3

2.9

6

4.6

2

2.2

27

20.6

3

3.3

6

5.8

82

79.6

5

4.9

7

6.8

2

1.5

2

1.5

1

1.1

Presenoldeb
Presenoldeb disgyblion
% Absenoldebau a awdurdodwyd
% Absenoldebau heb awdurdod
% Presenoldeb

2012/2013
6.8%
0.1%
93.0%

2013/2014
4.7%
0.1%
95.3%

2014/2015
4.4%
0.1%
95.5%

Targedau’r Corff llywodraethol o ran presenoldeb
% Presenoldeb

2014/2015
95.7%

2015/2016
95.9%

2016/2017
96.1%
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Cyfleusterau Toiled
Archwilir Cyfleusterau Toiled yn rheolaidd ac mae‘n rhan o‘r contract glanhau gyda‘r Awdurdod. Mae‘r
disgyblion, drwy lenwi holiadur a thrwy waith y Cyngor Ysgol, yn cyfrannu at y gwaith o fonitro ansawdd y cyfleusterau hyn. Rydym wedi gweithredu ar ganlyniadau‘r holiadur trwy gyflogi glanhawraig
ar safle yn ystod y dydd i ganolbwyntio ar lanhau‘r toiledau.

Nodiadau ar Ysgolion Iach
Rydym wedi ymrwymo i‘r Mesur Bwyta‘n Iach ac Yfed mewn Ysgolion sy‘n ymgorffori‘r arweiniad ar
gyfer ‗Blas am Oes‘. Daeth hyn i rym ym mis Medi 2013. Mae‘n nodi‘r cyfeiriad strategol a‘r camau
sydd eu hangen i wella safonau maeth bwyd a diod a werthir yn ein hysgol. Rydym wedi gweithredu
ar hyn gyda chefnogaeth y gwasanaeth Arlwyo i sicrhau bod yr holl fwyd a diod yn ein hysgol yn
cydymffurfio â‘r mesur. Mae bwyta‘n iach yn cael ei hyrwyddo drwy wersi Technoleg Bwyd, Bioleg ac
ABCh. Mae negeseuon cyson yn cael eu darparu gan staff o ran bwyd a diod yn yr ysgol ac oddi ar y
safle. Rydym bellach yn anelu at gyrraedd Cam 5 Ysgolion Iach.

Trefn y dydd ym Mro Myrddin
Trefnir yr amserlen ar batrwm o 5 gwers y dydd dros gyfnod o ddeg diwrnod yn yr ysgol. Isod gweler
amseroedd y sesiynau.

8.55-9.05
9.05-9.20
9.20-10.20

Cofrestru
Gwasanaeth
Gwers 1

10.20-10.35
10.35-11.35
11.35-12.35

Egwyl
Gwers 2
Gwers 3

12.35-1.35
1.35-2.35
2.35-3.35

Cinio
Gwers 4
Gwers 5

Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2015-16
Tymor

Dechrau

Hanner Tymor
Diwedd
Dechrau
Diwedd
Hydref 2015
2 Medi
26 Hydref
30 Hydref
18 Rhagfyr
Gwanwyn 2016 4 Ionawr
15 Chwefror 19 Chwefror
24 Mawrth
Haf 2016
12 Ebrill
30 Mai
3 Mehefin
19 Gorffennaf
Dyddiau HMS Penodol – Dydd Llun Medi 1, Dydd Llun Ebrill 11
Dyddiau HMS ar ddisgresiwn yr ysgol – Dydd Mawrth, Medi 2; Dydd Gwener,
Hydref 23; Dydd Mercher, 20 Gorffennaf.
Er gwybodaeth: Gwener y Groglith – Ebrill 3, Gwyl Fai, Mai 4
Cyfanswm
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Dyddiau
71
54
65
2
3

195
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Disgyblaeth
Rhaid wrth reolau ysgol er mwyn diogelu trefn a safonau o fewn yr ysgol. Fe‘u seilir ar y syniadau
canolog o hunan barch, parch at eraill, a synnwyr cyffredin. Trafodir y rheolau yn y gwersi tiwtorial a
disgwylir i bob disgybl gydymffurfio. Cynhelir safonau uchel o ddisgyblaeth trwy weithredu system glir o
ddisgyblu disgyblion nad ydym yn cydymffurfio. Yr athro pwnc sydd yn delio â‘r disgybl yn gyntaf ac os
nad yw hyn yn adfer y sefyllfa mae‘r mater yn cael ei drafod o fewn yr Adran. Os oes angen delio
ymhellach gyda‘r disgybl fe‘i cyfeirir at y Pennaeth Blwyddyn i gynnal trafodaethau pellach cyn trafod
ataliad awr ginio. Os yw disgybl yn camymddwyn yn gyson ac yn cael ei osod mewn ataliad awr ginio
mwy na thair gwaith yna hysbysir y rhieni y cedwir disgybl mewn ataliad ar ôl ysgol. Gellir atal disgybl
rhag dod i‘r ysgol yn unol â chanllawiau Llywodraeth Cymru. Gweithredir polisi hybu ymddygiad
cadarnhaol yn yr ysgol ac oherwydd hynny, prin iawn yw‘r camymddwyn o fewn a thu allan i furiau‘r
ysgol.
Mae‘r ysgol yn gweithredu polisi clir wrth ddelio â materion yn ymwneud â bwlian, ac yn ymateb yn syth
os bydd problem o‘r fath yn codi.

Iechyd a diogelwch
Mae polisi Iechyd a Diogelwch yr ysgol yn adlewyrchu dyhead y Corff Llywodraethol i sicrhau safle
diogel i‘r disgyblion a‘r staff fel ei gilydd. Cynrychiolir pob categori cyflogaeth o blith y staff ar Bwyllgor
Iechyd a Diogelwch y staff. Mae‘r pwyllgor hwn yn adrodd yn ôl i Bwyllgor Iechyd a Diogelwch y
Llywodraethwyr. Pwysleisir i‘r staff y dylid rhoi gwybod i‘r Swyddog Iechyd a Diogelwch am unrhyw
ddiffygion / peryglon yn syth.

Prospectws yr ysgol
Caiff Prospectws yr Ysgol ei addasu yn flynyddol er mwyn cynnwys unrhyw newidiadau sy‘n ofynnol gan
Lywodraeth Cymru a chyrff perthnasol eraill. Rhoddir copi i rieni‘r plant sy‘n dechrau yn yr ysgol am y
tro cyntaf neu sy‘n trosglwyddo o ysgol arall. Mae copiau ar gael ar wefan yr ysgol neu dros yr e-bost
neu os oes problemau gyda hynny, darperir copi caled drwy gais i swyddfa‘r ysgol.

Trefniadau arbennig o safbwynt hygyrchedd i ddisgyblion, staff a
rhieni gydag anableddau
Mae‘r Corff Llywodraethu wedi mabwysiadau Cynllun Cydraddoldeb Strategol yr Ysgol. Mae‘r cynllun
hwn yn sicrhau nad yw disgyblion (neu rywun arall sy‘n rhanddeiliad yr ysgol) ag anableddau yn cael eu
trafod yn llai ffafriol nag eraill.

Cyfrwng Addysgu a Pholisi Iaith
Addysgir ac asesir holl bynciau‘r Cwricwlwm Cenedlaethol trwy gyfrwng y Gymraeg ym Mro Myrddin a‘r
cyfrwng addysgu yma, sef y Gymraeg, yw‘r norm, wrth reswm, i fwyafrif llethol y disgyblion sy‘n dewis
Bro Myrddin fel ysgol uwchradd. O ran Gwyddoniaeth mae dewis iaith yn bodoli ers sefydlu‘r Polisi Iaith
presennol. Ym mis Medi 2015 roedd y disgyblion oedd yn dechrau ym Mlwyddyn 7 yn dilyn Gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Gymraeg os bu iddynt ddilyn y pwnc trwy‘r Gymraeg yn yr ysgol gynradd.
Lleiafrif o ddisgyblion bellach sy‘n dewis astudio Gwyddoniaeth trwy gyfrwng y Saesneg, a hynny ers
sawl blwyddyn. O ran Mathemateg eto ym mis Medi roedd dewis iaith yn bodoli. Ymhob un o‘r
dosbarthiadau yma, pwysleisir taw‘r ddealltwriaeth o Fathemateg sydd bwysicaf i sicrhau safonau uchel
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yn y pwnc nid y sylw i gyfrwng yr addysgu a‘r dysgu. Bellach mae pob disgybl yn CA3 a
CA4 yn astudio Mathemateg trwy gyfrwng y Gymraeg. Mewn Gwyddoniaeth a Mathemateg cyfrwng
Cymraeg yn CA3 darperir rhestrau termau a geirfa pwnc yn y Gymraeg a‘r Saesneg. Yn ychwanegol fe
ddefnyddir adnoddau, llyfrau a TGCh cyfrwng Saesneg yn ogystal â‘r Gymraeg yn rheolaidd i gyfoethogi
datblygiad ieithyddol, gwyddonol a mathemategol y disgyblion. Mae hyn yn sicrhau y bydd pob disgybl
yn medru trafod y pynciau trwy gyfrwng y Gymraeg a‘r Saesneg, ac yn dileu unrhyw ofid a all fodoli
ymhlith y rhai sy‘n credu y gall addysg wyddonol a mathemategol trwy‘r Gymraeg yn unig ei gwneud yn
anodd i ddisgyblion addasu i gyd-destun gwyddoniaeth a mathemateg cyfrwng Saesneg wedi gadael
ysgol. Ar hyn o bryd hefyd mae‘r adrannau yn paratoi adnoddau ar-lein i gynorthwyo rhieni di-Gymraeg i
gynorthwyo eu plant.

Yr Iaith Gymraeg
Cymraeg yw iaith swyddogol yr ysgol ar gyfer gweithgareddau allgyrsiol a‘r mwyafrif helaeth o wersi
academaidd. Mae'r ysgol yn falch o‘i hethos Cymreig ac yn gweithredu i sicrhau fod hyn yn cael ei
gynnal ar gyfer pob carfan newydd o ddisgyblion. Anogir disgyblion sydd yn dewis mynychu'r ysgol i
siarad Cymraeg o gwmpas yr ysgol, mewn gweithgareddau allgyrsiol ac mewn gwersi sy‘n cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. Gofynnir i rieni gefnogi'r ysgol yn hyn o beth trwy annog eu plant i siarad
Cymraeg, i barchu Cymreictod yr ysgol a‘u hannog hwy i wneud eu gorau i hybu hyn ar bob achlysur.
Mae‘r ysgol yn gweithredu ar dargedau Cynllun Strategol Iaith Sir Gâr i symud yr ysgol ar hyd y continiwm ieithyddol. Canlyniad hynny yw bod yr ysgol ar hyn o bryd yn mynd trwy ymgynghoriad i newid categori iaith yr ysgol o 2A i CC. Golyga hynny, ym mis Medi 2016, os bydd yr ymynghoriad yn llwyddiannus, y bydd pob pwnc onibai am y Saesneg yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg.

Polisiau
Mabwysiadwyd tri polisi newydd gan y Corff Llywodraethol yn eu cyfarfod blynyddol diweddaraf sef polisi
newydd diogelwch sef ‗polisi diogelu safle‘, ‗polisi recriwtio mwy diogel‘ a ‗polisi DBS.‘

Adroddiad Anghenion Addysgol Arbennig 2014-15
Ein nod yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yw i addysgu disgyblion ag Anghenion Addysgol Arbennig ochr yn ochr a‘u cyfoedion yn y brif ffrwd cyn belled ag y bydd hynny‘n ymarferol. Er i blant dderbyn
cwrwicwlwm gwahaniaethol, fe fydd yna adegau pan fydd disgyblion yn cael eu tynnu allan o ddosbarthiadau dros dro, er mwyn canolbwyntio ar rai agweddau allweddol o‘r gwaith megis sgiliau llythrennedd a
rhifedd sylfaenol. Gwneir hyn ar sail profion safonol ac adroddiadau a dderbynnir oddi wrth swyddogion
yr awdurdod addysg a phenaethiaid yr ysgolion cynradd ac ar ôl trafod gyda rhieni unigol.
Mrs Caroline Walton, Cydgysylltydd Anghenion Dysgu Ychwanegol yr ysgol sydd yn gyfrifol am gynllunio
a chydlynu‘r ddarpariaeth i‘r disgyblion ac anghenion addysgol arbennig a threfnu gwaith y staff cynorthwyol. Adolygir y datganiadau yn flynyddol, mewn cyfarfod a drefnir gyda‘r rhieni unigol a‘r
gwasanaethau cynnal sirol.
Mrs Lynwen Roberts sydd wedi ei henwi fel llywodraethwr cyswllt i‘r adran.
Ceir 130 o ddisgyblion ar y cofrestr AAA wedi eu dosbarthu fel a ganlyn;
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Blwyddyn

Datganiadau

7
8
9
10
11
12

2
3
2
1
5
1

13
Cyfanswm

14

Gweithredu yn yr
ysgol a mwy
11
7
8
7

Gweithredu yn yr
ysgol
13
17
14
12
7
8

3
36

9
80

Crewyd proffil ar bob disgybl ar y gofrestr AAA sef y CCU (Cynllun sy‘n canolbwyntio ar yr unigolyn).
Dengys y CCU farn y disgybl unigol, y ffactorau sy‘n effeithio ar eu dysgu mewn gwersi, canlyniadau unrhyw brofion safonedig a thargedau athrawon.
Bellach derbynia nifer fawr o ddisgyblion sydd ar y Gofrestr AAA drefniadau mynediad yn eu harholiadau
allanol a mewnol. Cyflwynwyd darllenydd cyfrifiadur i ddisgyblion sydd ar hawl i gael darllenydd. Galluoga hyn y disgyblion sy‘n sefyll Cymraeg neu Saesneg Iaith i glywed y testun yn cael ei ddarllen yn uchel.
Felly, mae‘r disgyblion sydd â sgiliau darllen gwan ond sgiliau darllen a deall da yn gallu cael mynediad i
bapurau iaith Cymraeg a Saesneg am y tro cyntaf.
Datblygwyd gweithdy darllen ar gyfer darllenwyr llai hyderus yn ystod y flwyddyn sef y ‗Literacy Toolbox.‘
Defnyddia‘r cynllun gyfrifiaduron a dulliau dysgu arbennig i hybu sgiliau darllen a sillafu. Gwelwyd gwelliant sylweddol yn oedran darllen y disgyblion a fu‘n rhan o‘r cynllun. Cynhelir nifer o weithdai arbenigol
gan yr Adran gan gynnwys gweithdy llawysgrifen; gweithdy Fresh Start; gweithdy Literacy Toolbox a
gweithdy Llythrennau a Synau.

Lles disgyblion
Mae gennym dîm o bobl yn gweithio er mwyn lles y disgyblion. Mae pedwar aelod wedi eu hyfforddi fel
swyddogion amddiffyn plant – Dr Llinos Jones, y pennaeth; Mr Euryn Madoc Jones, dirprwy bennaeth;
Miss Zelda Williams a Mr Jonathan Thomas, penaethiaid cynorthwyol. Mae‘r penaethiaid blwyddyn yn
chwarae rôl holl bwysig, felly hefyd y swyddog ieuenctid, swyddog presenoldeb, iechyd a lles, nyrs iechyd
yr ysgol a chwnselyddion. Gwelwyd 30 o ddisgyblion gan gwnselyddion yr ysgol Mrs Netta Thomas a Mrs
Zena Cooper eleni. Mae‘r cynllun Mentora Cyfoedion, sef cynllun i hyfforddi disgyblion y chweched
dosbarth i weithio gyda phlant bregus yn mynd o nerth i nerth.

Chwaraeon
Mae‘r Llywodraethwyr o‘r farn y gwireddwyd prif nodau chwaraeon yr ysgol sef:

Darparu amgylchedd ddiogel sy‘n symbyliad i ddisgyblion lle gallant weithio tuag at aeddfedrwydd cyffredinol

Datblygu sgiliau corfforol

Hybu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd wrth ymarfer.
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Cynigir llu o weithgareddau gan yr adran a‘r swyddog 5x60 gan gynnwys rygbi, pêl-droed,
athletau, criced, tenis, gymnasteg, cyfeiriannu, badminton, aerobeg, trawsgwlad, pêl-rwyd, dawns
greadigol, canŵio, rafftio, rownderi, sgio, gweithgareddau awyr agored, hoci, pêl-fasged, rygbi cyffwrdd,
pêl-foli, ymarfer cylched, ymarfer pwysau, dringo, beicio mynydd a mynydda. Yn ychwanegol mae llawer o‘r disgyblion yn cwblhau Gwobr Efydd, Arian ac Aur Dug Caeredin yn flynyddol. Mae llwyddiant ein
disgyblion ar y caeau chwarae yn yr ysgol ac yn allgyrsiol yn arbennig gyda sawl unigolion yn cyrraedd
safon cenedlaethol.
Bellach ers llynedd mae gan yr ysgol gyngor Chwaraeon a etholwyd trwy bleidlais gan y disgyblion. Rôl
y cyngor fydd arwain a chynghori yr UDA ar unrhyw faterion sy‘n ymwneud â‘r maes.

Llwyddiannau
Ymhyfryda‘r ysgol hefyd yn llwyddiannau academaidd ac allgyrsiol ein disgyblion, nid yn unig ar y caeau
chwarae ond ar lwyfannau cenedlaethol ac ym myd actio a‘r cyfryngau.

Gweithgareddau allgyrsiol
Yn flynyddol cynigir llu o brofiadau allgyrsiol i‘n disgyblion i gyd-fynd gyda‘u hastudiaethau academaidd.
Cynhelir teithiau niferus, gweithdai amrywiol, cystadlaethau diddorol, siaradwyr gwadd, cynadleddau
blynyddol a chyfleoedd o bob math.

Pwyllgor dyngarol
Mae gennym bwyllgor dyngarol gweithgar o 70 o ddisgyblion y chweched dosbarth. Eleni casglwyd dros
£6,000 ar gyfer achosion da amrywiol.

Cyfarfod Rhieni Blynyddol
Ers Mai 2013 mae trefniadau newydd mewn grym o ran cyfarfod blynyddol llawn y llywodraethwyr /
rhieni. Yn hytrach na bod yn rhaid i gorff llywodraethau gynnal cyfarfod blynyddol gyda rhieni, mae gan
rieni‘r hawl i ofyn am gyfarfod gyda chorff llywodraethu ar faterion sy‘n destun pryder. Gall rhieni arfer yr
hawl hon hyd at dair gwaith yn ystod blwyddyn ysgol, cyn belled mai pwrpas y cyfarfodydd yw trafod materion sy‘n ymwneud â‘r ysgol, nid cynnydd a chyflawniad disgyblion unigol na chwynion ynghylch aelod
o staff neu aelod o‘r corff llywodraethu. Caiff cyfarfod ei drefnu gyda‘r Llywodraethwyr, felly, os bydd
10% neu 30 o‘r rhieni yn gofyn yn ysgrifenedig am gael cyfarfod gan ddefnyddio adran 94 o Ddeddf
Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

Holiadur i Rieni
A fyddech mor garedig â defnyddio‘r holiadur newydd a ddosberthir yn ystod nosweithiau rhieni er mwyn
i ni gael gwybod eich barn ar ein perfformiad ac, os yw‘n briodol, er mwyn awgrymu syniadau y gallwn
eu mabwysiadu er budd yr ysgol. Yn ystod y flwyddyn academaidd 2014-15, dyma oedd eich ymateb i‘r
holiadur.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Ar y cyfan, rwy’n fodlon ar yr ysgol.
Mae fy mhlentyn yn hapus yn yr ysgol.
Cafodd fy mhlentyn help i ymgartrefu’n dda pan ddechreuodd yn yr ysgol.
Mae fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol.
Mae safon yr addysgu yn dda.
Mae’r staff yn disgwyl i’m plentyn weithio’n galed a gwneud ei orau.
Mae’r gwaith cartref a roddir yn adeiladu’n dda ar yr hyn mae fy mhlentyn yn ei gael yn yr ysgol.
Mae’r staff yn trin pob plentyn yn deg ac â pharch.
Mae’r disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol.
Mae fy mhlentyn yn cael ei annog i fod yn iach a chymryd ymarfer corff yn rheolaidd.
Mae fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol.
Mae’r ysgol yn gwrando ar lais fy mhlentyn.
Mae fy mhlentyn yn derbyn cymorth ychwanegol priodol mewn perthynas ag unrhyw anghenion unigol penodol.
Rwy’n cael digon o wybodaeth am gynnydd fy mhlentyn.
Rwy’n teimlo’n gyfforddus am fynd at yr ysgol gyda chwestiynau, awgrymiadau neu broblem.
Rwy’n deall gweithdrefn yr ysgol ar gyfer delio â chwynion.
Mae’r ysgol yn helpu fy mhlentyn i aeddfedu a chymryd cyfrifoldeb.
Mae fy mhlentyn yn barod i symud ymlaen i’r ysgol neu coleg nesaf neu i mewn i gyflogaeth.
Mae amrywiaeth dda o weithgareddau gan gynnwys teithiau neu ymweliadau.
Caiff yr ysgol ei rhedeg yn dda.
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Rhestr o ddigwyddiadau 2014-15
Medi – Tachwedd 2014









Teithio — dros yr haf fe fu Siobhan Eleri o flwyddyn 12 ar daith 5 wythnos i Nambia yn yr Affrig
gyda‘r gymdeithas Brydeinig. Bu Gwennan Campbell a Lydia Richards hefyd ar daith i Lesotho.
Cynhadleddau — bu‘r Adran Gymraeg, yr Adran Ddaearyddiaeth a‘r Adran Wyddoniaeth mewn
cynadleddau amrywiol yn rhad ac am ddim ym mis Medi 2014. I Gaerdydd am ddeuddydd aeth yr
Adran Gymraeg tra bu‘r Adran Ddaearyddiaeth am ddeuddydd yn Aberystwyth a‘r criw oedd yn
dymuno astudio Meddygaeth am ddiwrnod ym mhrifysgol Abertawe. Cafodd y cyfan ei ariannu gan y
Fforwm Addysg Gymraeg.
Diwrnod anwytho – bu blwyddyn 12 ar ddiwrnod i Heatherton ym mis Medi 2014 ar gyfer
gweithgaeddau adeiladu tîm.
Yr Adran Addysg Grefyddol – Ar y 1af o Hydref bu blwyddyn 7 yng Nghaerdydd yn ymweld â‘r
Synagog a‘r Gwrdwara. Ar yr 8fed o Hydref taith i gapel y Priordy a gafodd blwyddyn 9 ar gyfer seremoni priodas arbennig.
Gweithdy cerddoriaeth Tsieneiaidd – bu disgyblion blwyddyn 8 yn rhan o weithdy cerddoriaeth
Tsieineaidd ym mis Medi.
Canlyniadau chwaraeon — mae‘r ysgol wedi cael cyfnod prysur a llwyddiannus yn ystod y flwyddyn. Chwaraewyd llu o gemau rygbi, pêl-droed, pêl-rwyd a hoci. Yn ychwanegol bu‘r ysgol yn rhan
o bencampwriaethau sgïo ysgolion Cymru gyda‘r bechgyn yn dod yn 4ydd a‘r merched yn 5ed yn
Hydref 2014. Ym mhencampwriaeth sgïo Ysgolion Prydain yn yr Alban fe ddaeth y bechgyn a‘r
merched yn 4ydd. Bellach mae bechgyn bl 7 ac 8 yn bencampwyr Cymru o ran y trawsgwlad.
Cafwyd cryn dipyn o lwyddiant yng nghystadleuaeth Trawsgwlad Brianne gyda saith disgybl naill ai
yn dod yn gyntaf neu‘r ail.

Tachwedd 2014 – Chwefror 2015














Taith astudiaeth Daearyddiaeth i’r Afon Ogwr — Ar y 14eg a‘r 16eg o Hydref, 2014, cafodd
blwyddyn 9 Bro Myrddin y cyfle i fynd ar daith addysgiadol gyda‘r adran Ddaearyddiaeth i astudio‘r
Afon Ogwr ar ei thaith o‘i tharddiad hyd at yr aber.
Taith America – Ar y 23ain o Hydref aeth criw mawr o ddisgyblion bl 11 ac athrawon ar daith
flynyddol yr adran Hanes i America.
O Fro Myrddin i Batagonia! — llongyfarchiadau mawr i Gwenllïan Anthony, disgybl o fl 12 sydd
wedi cael ei dewis i fod yn rhan o daith i Batagonia gyda‘r Urdd. Bydd Gwenllïan yn cael siawns i
ymweld â chymunedau Cymraeg yr Ariannin i gryfhau‘r cwlwm rhwng Patagonia a Chymru yn Hydref 2015.
Pwyllgor ECO – Aeth 8 disgybl a dau athro ar daith wythnos i Odense, Denmarc. Fel y gwyddoch
yr Hydref yma bu Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin ynghyd â Ysgol Bro Pedr, Llanbed, Holluf Pile
Skole a Hjalleseskolen, Denmarc, Laanilan Koulu school, Finland ac ysgolion Lykeio Apostolon
Petrou a Pavlou, Cyprus, yn ddigon ffodus i ennill grant Ewropeaidd i gynnal cyfarfodydd ar y cyd
gyda‘r cyntaf o‘r cyfarfodydd hynny yn Denmarc. Bydd y cyfarfod nesaf yn Cyprus yr wythnos
cyn y Pasg.
Taith i ymweld â Mandir yng Nghaerdydd — ar y 4ydd o Dachwedd 2014 cafodd disgyblion
blwyddyn 8 brofiad arbennig i ymweld â Mandir sef Teml Hindwaidd yng Nghaerdydd.
“Gartref, oes cam-drin? Ti ddim ar ben dy hun‖ — Ar 20fed o Dachwedd 2014, fe aeth cynrychiolwyr o‘r cyngor ysgol i gynhadledd ym Mharc y Scarlets. Y testun oedd yn cael ei drafod oedd
―Ieuenctid ynghylch cam-drin domestig‖.
Gwasanaeth Diolchgarwch — eto eleni cafwyd gwasanaeth diolchgarwch i gofio ym Mro Myrddin.
Croesawyd y Parchedig Beti Wyn James i rannu neges gyda‘r disgyblion.
Noson Agored — unwaith eto eleni, agorodd Ysgol Bro Myrddin ei drysau i‘r cyhoedd. Roedd
bwrlwm a gweithgareddau amrywiol ym mhob adran o amgylch yr ysgol.
Drama ‘Iesu’ – Ar Ragfyr yr ail, aeth criw o fyfyrwyr Lefel A Drama i weld perfformiad trydedd flwyddyn Coleg y Brifysgol, Aberystwyth o'r perfformiad "Iesu" gan Aled Jones Williams.
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Sioe Aeaf Llanelwedd – Ar Ragfyr y 1af bu disgyblion blwyddyn 10 ac 11 sy‘n astudio Amaeth ar wibdaith i‘r
ffair Aeaf yn Llanfair ym Muallt.
Taith Addysg Grefyddol i Skanda Vale – Ar yr 16eg o Ragfyr bu criw o ddisgyblion Astudiaethau Crefyddol
blwyddyn 12 yn ymweld â Skanda Vale yn Llanpumsaint.
Gwasanaeth Carolau Bro Myrddin – cynhaliwyd gwasanaeth carolau gan yr ysgol yn Eglwys San Pedr ar
nos Lun, Rhagfyr 15fed. Casglwyd £410 ar gyfer dwy gronfa sef Cronfa Achub y Plant a banc bwyd
Caerfyrddin.
Panto Nadolig blwyddyn 12, 2014 – Ar drothwy gwyliau‘r Nadolig, bu disgyblion Blwyddyn 12 yn brysur
iawn yn paratoi a chreu pantomeim ar gyfer blynyddoedd 7 ac 8. Stori Sali Mali oedd sail y stori eleni.
Apêl anrhegion Nadolig – Eleni roedd y Pwyllgor Dyngarol wedi penderfynu casglu rhoddion Nadolig gan
ddisgyblion yr ysgol er mwyn eu dosbarthu i blant llai ffodus yn yr ardal. Gofynnwyd i bawb am gyfraniadau
gwirfoddol a daeth llu o nwyddau megis teganau, dillad a llyfrau i fewn. Cafodd y rhoddion eu hanfon at
Fyddin Yr Iachawdwriaeth er mwyn eu dosbarthu i blant lleol oedd mewn angen.
Taith i Lundain – Ar ddiwedd Ionawr bu‘r Adran Gerdd yn gweld y sioe Les Miserables yn Llundain.
Gig Gymreig – Trefnwyd Gig Cymraeg yn y Parrot gan Prosiect4Cymraeg ar Ionawr y 9fed lle y gwahoddwyd ysgolion Uwchradd Cymraeg y Sir i ymuno i wrando ar y bandiau ‗Ysgol Sul,‘ ‗Tymbal,‘ ‗Castro‘ a
‗Bromas.‘
Ymweliad Marc Griffiths o 'Radio Cymru FM' – Daeth Marc Griffiths o 'Radio Cymru FM' i siarad â blwyddyn 12 am fusnesau a hunan gyflogaeth ar Ddydd Mercher y 4ydd o Chwefror. Dechreuodd drwy sgwrsio am
ei brofiad o redeg busnes ei hun a‘r penderfyniadau roedd rhaid iddo ei wneud i ddilyn y llwybr cywir. Yna fe
aeth ati i dynnu ei ‗mixer‘ a‘i ficroffon allan gan roi cyfle i rai o‘r disgyblion gyflwyno rhaglen ffug. Bu‘r disgyblion hefyd yn ymarfer tasgau datrys problemau. Cyn iddo ffarwelio aeth ati gyda‘i offer recordio i wneud recordiad o gôr yr ysgol yn canu‘r anthem genedlaethol. Trosglwyddodd y recordiad ar Twitter a Youtube mewn
paratoad i gêm Rygbi‘r chwe gwlad. Bu‘r ymateb ar rwydweithiau cymdeithasol yn wych!
Diwrnod diwydiannau'r tir – Ar Ddydd Mawrth, Chwefror 11eg, cafodd criw o ddisgyblion Bl 9 y cyfle i
fynychu cynhadledd ar Ddiwydiannau'r Tir yng Ngholeg Pibwrlwyd. Roedd yna ystod o weithdai gan gynnwys
sesiynau ar Amaethyddiaeth, Peirianneg Amaethyddol, Gofal Anifeiliaid, Byd Ceffylau a Rheoli Cefn Gwlad.
Fe fwynhaodd y 25 disgybl y mewnwelediad a gynigwyd i'w meysydd o ddiddordeb gyda nifer yn paratoi'n
barod am eu cynlluniau gyrfa yn y dyfodol.
Cynhadledd Iechyd a Gofal Cymdeithasol – derbyniodd yr Adran Iechyd a Gofal wahoddiad i fod yn rhan o
Gynhadledd Iechyd a Gofal Cymdeithasol yng Nghanolfan yr Halliwell yn ddiweddar. Roedd yn gyfle a oedd
yn hyd yn oed fwy cyffroes am fod y Gweinidog Iechyd; yr Athro Mark Drakeford yno yn agor y gynhadledd.
Croesawyd Mr Drakeford yn swyddogol i‘r gynhadledd gan Dr Llinos Jones. Yn ei araith groeso trafododd yr
Athro Mark Drakeford bwysigrwydd iechyd a gofal cymdeithasol gan bwysleisio y cyfleoedd arbennig posibl o
fewn y maes. Pwysleisiodd hefyd bwysigrwydd yr iaith Gymraeg wrth drin a chynnig cymorth i unigolion sy‘n
defnyddio‘r gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol. Cafodd gweddill y diwrnod ei rannu‘n weithdai gan
Y Groes Goch, Cam wrth gam, Cyngor Iechyd Cymru ac Athrofa y deillion, Caerdydd.
Ymweliad Deiniol Jones – Daeth Deiniol Jones i ymweld â blwyddyn wyth yn ddiweddar i‘w helpu i ddysgu
sut i sylwebu. Bu blwyddyn wyth yn astudio‘r sgil o sylwebu yn eu gwersi Cymraeg, a phwrpas ei ymweliad
oedd eu helpu i ddeall yn well ofynion y sgil.
Gweithdy Only Men Aloud – Croesawyd dau aelod o gôr Only Men Aloud ac Only Boys Aloud i‘r ysgol yn
ddiweddar i gynnal gweithdy canu gyda aelodau‘r parti bechgyn hŷn.
Labordy mewn Lori – cafodd disgyblion blynyddoedd 7-9 gyfle gwych yn ddiweddar i gael gwneud
gweithgareddau gwyddonol mewn lori arbennig. Roedd y ‗Labordy mewn Lori‘ fel y‘i gelwir wedi‘i fwriadu i
ysbrydoli‘r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr a pheirianwyr, gan gynnig y cyfle i blant rhwng 11 ac 14 oed i
archwilio gwyddoniaeth trwy gyfrwng arbrofion rhyngweithiol.
Bwrlwm Eisteddfod Ysgol Bro Myrddin 2014 – Ar ddydd Iau Chwefror y 12fed, 2015, cynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol a chroesawyd dau gyn-ddisgybl Gethin Lewis a Catherine Ayres yn feirniaid i‘r achlysur. Llys
Llwydiarth a ddaeth i‘r brig. Braint ac anrhydedd oedd gweld teilyngdod i‘r ddwy gadair a‘r ddwy goron gyda
Elin Wyn James o lys Hergest yn ennill y gadair Gymraeg a Lowri Luxton o lys Llwydiarth yn ennill y gadair
Saesneg. Evan Burke o lys Peniarth enillodd y goron Saesneg ac Annell Dyfri hefyd o lys Peniarth a enillodd
y goron Gymraeg.
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Gwasanaeth Chwefror 23ain – cynhaliwyd gwasanaeth arbennig i Cameron Comey. Diolch i‘r Parchedig Beti
Wyn James am ei chefnogaeth wrth baratoi.
Enillydd ipad mini – Llongyfarchiadau i Eve Johnson b11 a enillodd ipad yn ddiweddar ar ôl llenwi holiadur ar y
we gan y Cyngor Sir am ginio ysgol.
Talentau cerddorol – Llongyfarchiadau i Nia Emanuel ar gael ei derbyn i Gerddorfa Ieuenctid Cymru, Angus
Bruce i Gôr Ieuenctid Cymru, Catrin Eleri Jones i Fand Pres Ieuenctid Cymru a Daniel O‘Callaghan i fand
Chwyth Ieuenctid Cymru.
Gwobrau Chwaraeon Tref Caerfyrddin – Bu myfyrwyr Bro Myrddin yn llwyddiannus iawn yn noswaith
Gwobrau Chwaraeon Tref Caerfyrddin Nos Wener y 30ain o Ionawr. Enillodd Tom Butterworth y wobr yn y gystadleuaeth o dan 13eg oed ar gyfer sgïo, enillodd Sean Williams wobr yn y gystadleuaeth o dan 16 oed ar
gyfer polo dŵr Prydain Fawr a Chymru, enillodd Jac Davies, cyn-ddisgybl o‘r ysgol wobr o dan 19 am ei
berfformiad gymnasteg yng ngemau'r Gymanwlad. Daeth Hannah Davies yn ail am ei nofio, ac enillodd Bethan
Lewis am ei llwyddiannau syrffio a rygbi.
Trampolînio – Llongyfarchiadau i bum disgybl o Fro Myrddin a wnaeth gynrychioli yr ysgol yng nghystadleuaeth
trampolînio Ysgolion Cymru ym Mhont y Pŵl ar y 23ain o Dachwedd. Yn 1af yn y dosbarth canolradd roedd Jessica Thomas, Bethan Curtis ac Elina Deacon o fl 10. Yng nghystadleuaeth y cychwynwyr daeth Sharna James
bl10 yn 2il a Sara Edwards bl 8 yn 5ed.
Pedwar o farchogion i gynrychioli Cymru – Ar yr 2il o Dachwedd fe enillodd Anna Phillips, Celyn Yate, Lewys
Daniels a Thomas Daniels y gystadleuaeth 90cm yng Nghanolfan Kings Equestrian Bromyard. Yn dilyn eu
llwyddiant byddant yn cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Prydain. Bydd Lewys Daniels a Celyn Yate
hefyd yn cynrychioli Cymru fel unigolion.
Golffio – Llongyfarchiadau i Nicholas Evans o flwyddyn 7 enillydd y Mini Master Cymraeg oedran 10-11eg ar
gwrs golff Trefaldwyn yng ngwesty‘r Celtic Manor yn ystod hanner tymor yr Hydref.
Enillwyr Cwpan Trawsgwlad Cymru – Llongyfarchiadau i Iwan Glynn bl7, Bedwyr Thomas bl7, Archi Morgan
bl8 a Guto Dafydd bl8 am ennill cystadleaeth Trawsgwlad Cymru yn Aberhonddu Ddydd Sadwrn y 15fed o
Dachwedd. O ran ein timau pêl-rwyd chwaraewyd 48 o gemau gan y merched a llwyddwyd i ennill 40 ohonynt.
Chwaraewyd 27 gêm hoci gan ennill 18. O ran ein timau rygbi mae blwyddyn 7 wedi chwarae 7 gêm gan ennill
pob un ohonynt. Blwyddyn 8 wedi chwarae 6 gêm ac ennill 6. Blwyddyn 9 wedi chwarae 7 gêm gan ennill 5
ohonynt. Blwyddyn 10 wedi chwarae 6 ac ennill 6. Blwyddyn 11 wedi chwarae 2 ac ennill 1. Tîm 1af wedi
chwarae 10, ennill 4 a cholli 6. Ail dîm wedi chwarae 2 ac ennill 2. Allan o 40 gêm felly, yr ysgol wedi ennill 31.

Mawrth 2015 — Mai 2015








Taith Eco i Gyprus – yn dilyn taith lwyddiannus i Norwy, y pwyllgor Eco bellach wedi teithio i Limassol, Cyprus

gyda 8 disgybl adeg y Pasg. Bu’r daith yn un llawn a diddorol iawn gydag ymweliad i ffatri oedd yn creu celloedd
solar a diwrnod mewn ysgol yn Cyprus i ddysgu am annibyniaeth y wlad. Cawsant hefyd gyfle i ymweld â pharc
celloedd ffotofoltaidd a gweld mynyddoedd uchaf Cyprus.
Trip Blwyddyn 7 i Eisteddfod Ddwl y Mentrau Iaith – Aeth criw brwdfrydig o Flwyddyn 7 a blwyddyn 12 i Neuadd Ddinesig, Llandeilo ar Ebrill 21ain i gynrychioli'r ysgol mewn Eisteddfod Ddwl. Ysgol Bro Dinefwr a gipiodd y
wobr gyntaf gyda Bro Myrddin yn ail agos.
Bore proffiliau – Ar ddydd Iau, y 30ain o Ebrill cafwyd bore dathlu arbennig iawn yn Ysgol Bro Myrddin. Gan fod
arholiadau allanol blwyddyn 11 ar y gorwel cafwyd bore arbennig er mwyn cyflwyno proffiliau i'r dysgwyr. Croesawyd y disgyblion a’r rhieni i gychwyn gan y pennaeth Dr Llinos Jones. Yn dilyn, cafwyd araith bwrpasol gan
Emma Benger o Gyrfa Cymru.
Urdd Gobaith Cymru – Llongyfarchiadau i Siwan Dafydd o flwyddyn 13eg sydd wedi cael ei hethol yn isgadeirydd Bwrdd Syr Ifanc (Urdd Gobaith Cymru) eleni. Drwy’r swydd mae eisoes wedi cael profiadau amrywiol
- ar ddechrau’r flwyddyn roedd yn cadeirio sesiwn o holi ac ateb gyda Carwyn Jones Prif Weinidog Cymru a
hefyd yn cyd-gadeirio sesiwn arall yn holi Betsan Powys, Pennaeth Radio Cymru ac Ian Jones, Prif Weithredwr
S4C. Yn ogystal mae Siwan yn cynrychioli’r Ysgol ar Fforwm Ieuenctid yr Urdd hefyd gyda Gwenan Campbell,
Llew Charles, Ben Griffiths, Elin Ricketts, a Caryl Walters. Mae Elin a Caryl hefyd ar Fwrdd Syr Ifanc.
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Brwydr Waterloo – Bu’r ysgol yn rhan o gynllun ysgolion o’r enw Waterloo 200 i gofio 200 mlynedd ers y
frwydr. Rhoddwyd y dasg i bob plentyn ym mlwyddyn 9 i wneud gwaith ymchwil ar filwr o’r ardal leol sef
Thomas Picton ac i benderfynu a oedd yn arwr lleol neu beidio. Fe sylweddolodd un disgybl, trwy waith
ymchwil, ei bod yn perthyn iddo. Ar y 18fed o Fehefin fe wahoddwyd Elin Davies 9-1 a’i athro hanes Mr Owen
Rhys i wasanaeth yn eglwys gadeiriol San Paul yn Llundain gyda’r cyflwynydd teledu Dan Snow i drafod y
gwaith.
Ffug Etholiad Ysgol Bro Myrddin – Roedd hi’n ddiwrnod hanesyddol ar draws Cymru a Phrydain ar y 7fed o Fai,
ac wrth i oedolion y wlad benderfynu ar dynged y wlad am y pedair blynedd nesaf, lledaenodd democratiaeth i
blant ysgol Bro Myrddin hefyd, wrth i’r ffug-etholiad ysgol gydio yn nychymyg yr ysgol gyfan. Trefnwyd yr
etholiad gan adran wleidyddiaeth yr ysgol. Plaid Cymru a orfu gyda 39% o’r bleidlais gyda UKIP yn ail gyda 32%.
Eisteddfod yr Urdd Caerffili 2015 – Bu’r Eisteddfod yn llwyddiannus iawn i Fro Myrddin a’r wasg yn canu
clodydd yr ysgol am y tridiau pan fu’r ysgol yn cystadlu. Bu’r ysgol yn llwyddiannus gyda 11 o gystadlaethau
llwyfan. Cafodd y parti cerdd dant iau a hŷn wobr gyntaf o dan arweiniad Mrs Nia Clwyd. Derbyniwyd 4 ail
wobr sef y parti bechgyn iau dan arweiniad Mrs Meinir Richards, y côr SA iau dan arweiniad Mrs Nia Evans, y
côr merched hŷn o dan arweiniad Mrs Richards a’r ddeuawd cerdd dant. Enillwyd y drydedd wobr gan y ddeuawd offerynnol hŷn, y ddeuawd cerdd dant iau, yr ymgom hŷn o dan arweiniad Mrs Lowri Davies, y dawnsio
gwerin hŷn o dan hyfforddiant Mrs Janice Bergiers a’r Côr SATB hŷn dan arweiniad Mrs Meinir Richards. Enillodd Nia Wyn Davies hefyd y Cogurdd. O ran y cystadlaethau gwaith cartref enillwyd 8 gwobr. Gwobr 1af gan
Elin Wyn James am farddoniaeth bl 10 ac 11 a dosbarth 7-2 am eu cywaith dosbarth. Ail wobr wedyn i William
Pritchard o flwyddyn 12 am gyfansoddi a Guto Huws am brint lliw a chyfres o brintiau lliw. Enillwyd y drydedd
wobr gan Elin Wyn James eto am farddoniaeth bl 10 ac 11, Guto Dafydd am ddarn o ryddiaith blwyddyn 8 a
Guto Huws am gyfres o brintiau monocrom. Llongyfarchiadau enfawr i bawb.
Cystadleuaeth Cyfansoddwr Ifanc Dyfed – llongyfarchiadau i Wiliam Pritchard Bl 12 am gyrraedd y brig yng
Nghystadleuaeth Cyfansoddwr Ifanc Dyfed eleni. Cafodd Wiliam y pleser o glywed ei ddarn "Hwyl, Haul" yn cael
ei berfformio gan Riverside Brass, ensemble broffesiynol o offerynwyr pres yn Neuadd y Dderwen, Rhosygilwen, Cilgerran. Cafodd Wiliam brofiad arbennig hefyd yn mynychu gweithdy meistr gyda hwy er mwyn trafod
manylion ei ddehongliad o'r darn.
Gwobr Cystadleuaeth Clwb Rotari Caerfyrddin – Llongyfarchiadau mawr i Andrea Chang o flwyddyn 9 am ennill Cwpan Cerddor Ifanc y Flwyddyn yng nghlwb Rotari Caerfyrddin mewn cystadleuaeth gerddorol yn ddiweddar. Enillodd gwpan coffa Ian Bennett am chwarae’r piano.
Ysgoloriaethau mynediad – Daeth llwyddiant arbennig i nifer o ddisgyblion blwyddyn 13eg yr ysgol yn ddiweddar. Llwyddodd saith o ferched a chwech o fechgyn blwyddyn 13 i ennill ysgoloriaethau mynediad i Goleg Prifysgol Cymru, Aberystwyth. Yn ogystal enillwyd ysgoloriaeth i brifysgol Bangor a gwobr o £3,000 gan Steffan
Nicholas.
Cystadleuaeth Tynnu rhaff Rhynglysol – Amser cinio Dydd Gwener olaf cyn y Pasg am y tro cyntaf yn hanes yr
ysgol, cynhaliwyd Cystadleuaeth tynnu rhaff Rhynglysol.
Noson Wobrwyo Ysgol Bro Myrddin – Ar Nos Iau, 26ain o Fawrth 2015 cynhaliwyd noson wobrwyo flynyddol
yr ysgol. Y siaradwr gwadd oedd Mr Ken Owens, chwaraewr rygbi rhyngwladol a chyn ddisgybl o’r ysgol. Dyfarnwyd y gwobrau blynyddol i’r canlynol: Gwobr Ysgol Bro Myrddin - Daniel Griffiths, Cathryn Rees, Gwenno
Jones; gwobr goffa Beti Hughes - Llewelyn Hopwood, Elan Richards; Tlws Gareth Evans bl 13 - Steffan Cennydd;
Tlws Gareth Evans bl 11 - Huw Collins; Gwobr St Peters Players - Steffan Cennydd; Tlws Coffa Megan a Myfanwy
- Sioned Jones; Tlws Coffa Rhian Denby Jones - Cari Seren Davies, Siobhan Eleri, Lowri Luxton; Tlws yr Adran
Fusnes --Llifon Davies; Tlws Andrew Rees - Llewelyn Hopwood, Elan Richards; Tlws yr Adran Gerdd - Aled
Rosser; Tlws Hugh Griffiths - Siwan Mai Jones; Tlws Margaret Morris - Owain Binding, Steffan Dafydd Jones;
Tlws Addysg Gorfforol - Carys Jones; Tlws Elin Ruth Jenkins - Eira Lewis; Tlws Non Jenkins, Siân Williams; Tlws
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Peter Hughes Griffiths - Hywel Llŷr; Tlws Rhys Schiavone - Alex Williams; Tlws Rheon ac
Elliw James - Erin Walters, Ffion Walters.
Gwobr Goffa Terry Jones – Llongyfarchiadau i Angus Bruce o flwyddyn 13eg am ennill Gwobr Goffa Terry
Jones eleni, gwobr sydd yn cael ei chyflwyno'n flynyddol i ddisgybl sy'n gwneud cyfraniad gwerthfawr i
Wasanaeth Cerdd Sir Gâr. Cafodd Angus y wobr am ei gyfraniad yn chwarae’r Fiola.
Cystadlaethau Crefftau Adeiladwaith Rhanbarthol De Cymru – Ar y 26ain o Chwefror cynhaliwyd
Cystadlaethau Crefftau Adeiladwaith Rhanbarthol De Cymru. Cynhaliwyd y dydd gan Goleg Sir Gâr yn ei
chanolfan adeiladwaith ar gampws Rhydaman. Daeth llu o golegau ar draws De Cymru ynghyd i gystadlu
mewn amrywiaeth o grefftau adeiladu gan gynnwys gwaith coed, bricwaith, plymio, trydanol, paentio ac
addurno a phlastro. Roedd gan Ysgol Bro Myrddin ddau gystadleuydd yn yr adran ysgolion uwchradd sef
Osian Davies a Deian Rees. Dyfarnwyd Deian yn bencampwr gydag Osian yn cipio'r trydydd safle. Llongyfarchiadau i'r ddau.
Ambiwlans Sant Ioan – llongyfarchiadau i Gwion Siôr Morgan o flwyddyn 11 ar gael ei ddewis i gynrychioli
Cymru yn y Gwersyll Cadetiaid Rhyngwladol yn Hong Kong lle bydd yn rhan o amrywiol weithgareddau gan
gynnwys cystadleuaeth cymorth cyntaf. Gwahoddwyd Gwion hefyd i fynychu Palas St James ar gyfer
cyflawnwyr ifanc lle bydd yn cwrdd â'r Dywysoges Anne.
Mabolgampau’r ysgol – Cynhaliwyd mabolgampau blynyddol yr ysgol ar ddiwedd mis Ebrill yn Nhre Ioan.
Hengwrt a orfu am yr ail flwyddyn yn olynol gyda sgôr o 514, yn ail Hergest gyda 497 o bwyntiau, Llwydiarth yn 3ydd gyda 450 o bwyntiau a Peniarth yn 4ydd gyda 419. Yn dilyn y drefn flynyddol rhoddwyd
tlysau i’r pencampwyr o blith y merched a’r bechgyn a enillodd fwyaf o bwyntiau yn y cystadlaethau. Yr
enillwyr unigol eleni oedd Maddie Morgan ac Iwan Glynn ym mlwyddyn 7, Eva Edwards a Guto Dafydd ym
mlwyddyn 8, Cadi Evans a Lewis Daniels ym mlwyddyn 9 a Jessica Thomas a Garmon Dyfri ym mlwyddyn
10.
Polo dŵr – Llongyfarchiadau i Sean Williams o flwyddyn 10 am gystadlu o dan 19 oed a 17 oed yn sgwad
polo dŵr Cymru ym Mhencampwriaethau Grŵp Cenedlaethol y DU ym Manceinion yn ddiweddar. Enillodd
y sgwad o dan 19 oed gystadleuaeth plât a gorffennodd y sgwad dan 17oed yn ail yn y gystadleuaeth plât
ar ôl gêm galed yn erbyn Caledonia, ar ôl ennill eu dwy gêm gyntaf dros 20 o bwyntiau. Bu Sean hefyd yn
cystadlu yn y garfan polo dŵr o dan 19oed ym Malta dros 3 diwrnod adeg y Pasg.
Cynrychioli Cymru yn rowndiau cyn derfynol gymnasteg Prydain Mis Mai 2015 – Mae Carrie Davies a
Mared Cole o flwyddyn 7 yn Cynrychioli Cymru yn rowndiau cynderfynol gymnasteg Prydain ym mis Mai.
Trawsgwlad Brianne – Llongyfarchiadau i’r canlynol yn ddiweddar am eu llwyddiant yn nhrawsgwlad Brianne: Bl 7 – 1af Iwan Glynn; 2il Maddie Morgan, Deian Morgan; 3ydd Bedwyr Thomas. Bl 8 – 1af Archi
Morgan, 2il Eva Edwards, Guto Dafydd; 3ydd Bethan McFayden. Bl 9 a 10 – 1af Sioned Glynn a Thomas
Jones.
Pêl-droed – Daeth tîm bechgyn blwyddyn 10 yn ail yng nghystadleuaeth 7 bob ochr yr Urdd Gorllewin
Cymru.
Marathon Llundain – Iwan Glynn yn un o 6 o Gymru a wahoddwyd i redeg yn ‘mini marathon’ Llundain.
Rhedodd y 3 milltir olaf o’r cwrs mewn 17.30m
Cystadleuaeth Cwpan Athletau NASUWT – Bechgyn bl 7/8 yn ail yn Brianne ac yn cystadlu yng nghwpan
NASUWT Dyfed yn Hwlffordd ar yr 17eg o Fehefin.
Rygbi (7 bob ochr) – Bl 7 yn ennill cystadleuaeth y rhanbarth; bl 9 yn cyrraedd y rownd gynderfynol yng
nghystadleuaeth Bishoptson; Tîm 1af yn ennill y plât yng nghystadleuaeth Llanymddyfri. Yng nghystadleuaeth 7 bob ochr Parc Rosslyn yn Llundain fe wnaeth yr un tîm ennill dwy gêm a cholli dwy gêm. Yr un canlyniad a gafodd y tîm dan 16 hefyd.
Athletau – daeth llwyddiant mawr i’r ysgol yn athletau Dyfed yn ddiweddar. Enillwyd 3 gwobr gyntaf, 6 ail
wobr a 6 trydedd wobr. Daeth 12 disgybl arall yn yr wyth cyntaf.

01267 234829

•

www.bromyrddin.sirgar.sch.uk

