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Adroddiad Blynyddol Y Llywodraethwyr i Rieni 2021/2022 

 
Adroddiad y Llywodraethwyr 

 
Mae’n bleser cyflwyno’r adroddiad hwn ar ran corff llywodraethol Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin. 
 
Mae’r ysgol wedi gorfod ymateb i bob math o heriau dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae ein diolch yn fawr i 
arweinyddiaeth gadarn a diflino’r Pennaeth a’r uwch-dîm rheoli am arwain yr ysgol drwy’r heriau hynny. 
 
Cynhaliwyd arolwg Estyn ym mis Mawrth a rhaid llongyfarch y staff a’r disgyblion ar dderbyn adroddiad rhagorol. Braf 
oedd darllen bod yr arolygwyr yn cydnabod bod ein disgyblion yn cael eu meithrin mewn amgylchedd addysgu 
cadarnhaol ac ysgogol a bod gan yr ysgol ethos Cymreig a chartrefol lle mae anghenion emosiynol ac iechyd meddwl 
pob disgybl yn flaenoriaeth barhaus. 
 
Roedd canlyniadau rhagorol TGAU a Safon Uwch yn yr haf yn destun balchder unwaith eto ac yn dyst i waith trylwyr 
gan ein staff wrth baratoi ein disgyblion yn eu gwaith. 
 
Diolch i’r Gymdeithas Rhieni am ailgydio yn y gwaith o drefnu gweithgareddau i godi arian tuag at goffrau ariannol yr 
ysgol. Braf oedd gweld bod cynifer o rieni a ffrindiau’r ysgol wedi dod ynghyd yn ddiweddar i fwynhau sioe ffaswin a 
drefnwyd gan y gymdeithas.  
 
Wrth i ysgolion wynebu heriau ariannol yn ystod y blynyddoedd sydd i ddod bydd cyfraniad ariannol y gymdeithas yn 
adnodd amhrisiadwy. 
 
Edrychwn ymlaen yn hyderus felly at y dyfodol ac ar ran fy nghyd-lywodraethwyr hoffwn ddymuno pob llwyddiant i 
gymuned yr ysgol yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf.   
    

Mrs Luned Thomas,    
Cadeirydd y Corff Llywodraethol 
 

 
Adroddiad Y Pennaeth 

 
Dyma flwyddyn arall dra wahanol yn ein hanes fel cenedl ac fel ysgol.  Caiff y dair mlynedd diwethaf eu cofio fel 
blynyddoedd Covid-19 a’r ‘clo mawr.’  Pan adroddwyd am y feirws yn Tsieina cyn y Nadolig 2019, doedd neb wedi 
meddwl am eiliad y byddai’r feirws yn cael effaith fyd-eang.  Defnyddiwyd y term ‘digyffelyb’ sawl gwaith i ddisgrifio’r 
sefyllfa, term sy’n hollol addas ar gyfer ei effaith ar ysgolion.  Bu’r cyfnodau ‘clo’ yn hollol ddieithr i staff, disgyblion a 
chithau fel rhieni, a bu’n rhaid addasu’n ddyddiol.  Bu’r defnydd o dechnoleg ddigidol yn fendithiol yn ystod y cyfnod 
hwn gan ganiatáu i ninnau fel ysgol i fedru cyfathrebu gyda chi fel rhieni a’r disgyblion.  Dysgwyd llawer o sgiliau 
newydd yn ystod y cyfnod a datblygwyd gwytnwch arbennig yn ein staff, ein disgyblion a’n rhieni.  
 
O ran canlyniadau arholiadau bu eleni yn wahanol iawn i’r ddwy flynedd diwethaf.  Eleni, fe lwyddwyd i gynnal yr 
arholiadau a chafodd y disgyblion ganlyniadau haeddiannol iawn.   
 
Yn ystod y flwyddyn diwethaf daeth yr ysgol nôl i rywfath o normalrwydd ac am y tro cyntaf ers cryn dipyn llwyddwyd 
i gynnal rhai gweithgareddau wyneb yn wyneb.  Gwelwyd dychwelyd yn raddol at ambell daith a digwyddiad.  Braf 
oedd cael cynnal mabolgampau am y tro cyntaf ers tair mlynedd ac eisteddfod ar raddfa llai hefyd yn nhymor yr Haf.   
 
Bu llawer o lwyddiannau a gofnodwyd ar wefan yr ysgol ac yn ein papurau lleol a thrwy Twitter, Facebook ac Instagram.  
Byddwch hefyd yn gweld rhestr o lwyddiannau a digwyddiadau fel rhan o’r adroddiad hwn.  Rydym yn falch o allu 
adrodd ar ystod eang o gyflawniadau a sicrhawyd gan ein disgyblion talentog.  Llwyddwyd yn ystod y flwyddyn, er 
waethaf yr holl rwystrau i gasglu £5,250 at achosion dyngarol.   
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Cafwyd ymweliad gan Estyn ym mis Ebrill eleni a braf nodi bod yr ysgol wedi derbyn adroddiad tu-hwnt o 
ganmoliaethus ac wedi paratoi dwy astudiaeth achos o arferion da a amlygwyd gan yr arolygwyr.  Nodwyd yn yr 
adroddiad bod yr ysgol yn cynnig amgylchedd ddysgu hynod o gadarnhaol ac ysgogol i’n disgyblion a bod gennym 
ethos Gymreig a chartrefol lle mae anghenion emosiynol a iechyd meddwl pob disgybl yn flaenoriaethau parhaus.  
Nodwyd bod perthynas weithio hynod agos a chynhaliol rhwng staff a disgyblion.  Amlygwyd pwysigrwydd ein 
‘diwylliant gofalgar’ a’n ‘cyfleoedd cyfoethog’ a oedd yn cefnogi’r dysgwyr i fod yn ddinasyddion egwyddorol a 
pharchus.  Nodwyd ymhellach bod ymddygiad bron pob un o’n disgyblion o fewn y gwersi ac o gwmpas yr ysgol yn 
ardderchog.  Braf oedd darllen ei sylwadau ar ‘gymuned weithgar, gwaraidd a hapus’ yr ysgol ac roedd y frawddeg 
‘mae ymdeimlad cryf ymysg y disgyblion o berthyn i ‘Deulu Ysgol Bro Myrddin’ yn crisialu gweledigaeth yr ysgol a 
minnau fel pennaeth.   
 
Ein nod yn flynyddol yw cynnal a chodi safonau uchel yr ysgol gan gynnig dewis o gwricwlwm eang a phrofiadau 
allgyrsiol helaeth.  I sicrhau hyn 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.  Canmolwyd ein cwricwlwm eang a’n profiadau 
allgyrsiol helaeth gan Estyn a’r ffordd yr oeddem hefyd yn datblygu llais pob disgybl o fewn yr ysgol.   
 
Mae cyfathrebu’n allweddol i ni ac rydym yn diweddaru ein gwefan yn ddyddiol i sicrhau defnyddioldeb.  Roedd Estyn 
hefyd yn ganmoliaethus iawn o’n systemau cyfathrebu onest a manwl a nodwyd bod ‘llwyddiant y cyfathrebu hwn yn 
nodwedd eithriadol.’ Yn ystod y flwyddyn diwethaf treialwyd llawer o gynlluniau newydd gan gynnwys noson agored 
rithiol a chyfarfodydd rhieni ar-lein.  Pwy feddyliau y byddai hynny’n bosibl cyn hyn? 
 
I gloi’r adroddiad hoffem ddiolch yn arbennig i bob un o randdeiliaid yr ysgol – y staff, y disgyblion a’r rhieni.  Hoffem 
hefyd ddiolch i’r Llywodraethwyr sy’n rhoi yn ddiflino o’u hamser i fynychu pwyllgorau amrywiol yn rheolaidd er mwyn 
trafod polisïau a gweithgareddau’r ysgol.  Hoffem ddiolch hefyd i’r gymdeithas rieni sy’n ymdrechu’n galed i ail drefnu 
digwyddiadau ers y cyfnod clo.   

 
Dr Llinos Jones 
Pennaeth 
 
 

Cynnydd ar argymhellion Estyn yn Adroddiad Arolygu 2022 
 

A1.  Sicrhau bod arweinwyr yn ailymgymryd ag ystod eang o weithgareddau sicrhau 
ansawdd trylwyr. 
A2.  Cryfhau gallu arweinwyr i arfarnu ansawdd y ddarpariaeth yn sgil ei heffaith. 
A3.  Rhannu’r arferion cryf yn yr addysgu er mwyn cysoni ansawdd yr addysgu ar draws yr 
ysgol.  
 
Addaswyd ein Cynllun Datblygu Ysgol, ein Cynlluniau Datblygu Adrannol a’n calendr hunanarfarnu i fynd i’r afael â’r 
argymhellion yn syth.  Mae’n rhy gynnar i adrodd ar gynnydd eto.   
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Aelodau'r Corff Llywodraethol 
 

Cadeirydd: Mrs Luned Thomas 
Is-gadeirydd:  Ms Catrin James 

Clerc:  Miss Siân Thomas sian.thomas@bromyrddin.org 
 

 
Mae 20 o aelodau ar y Corff Llywodraethol: 

Pennaeth 
6 Rhiant Llywodraethwr 
5 Cynrychiolydd yr ALl 

2 Gynrychiolydd Athrawon 
1 Cynrychiolydd Staff 

5 Cynrychiolydd Cyfetholedig sy’n aelodau cymunedol 
    

 
Rhieni Llywodraethwyr (cyfnod yn dod i ben) 

Mr Heulyn Roderick (17.05.24) 
Mrs Adele Davies (31.12.24) 

Mrs Michelle Llewelyn (31.12.24) 
Mrs Tanja Neumayer-James (31.12.24) 

Mrs Catrin Reading (01.12.25) 
Mrs Nerys Defis (16.10.26) 

 
Cynrychiolwyr Athrawon (cyfnod yn dod i ben) 

Mr Steffan Davies (01.09.23) 
Mrs Tracy Jenkins (31.08.25) 

 
Llywodraethwyr Cymunedol (cyfnod yn dod i ben) 

Mr Elfed Davies (18.01.25) 
Ms Catrin James (18.01.25) 

Parchedig Beti Wyn James (29.03.25) 
Mrs Luned Thomas (29.03.25) 

Mrs Angharad Jones-Leefe (30.03.26) 
 

Cynrychiolwr Staff (cyfnod yn dod i ben) 
Mrs Lonwen Bowen (26.05.23) 

 
Llywodraethwyr yr ALl (cyfnod yn dod i ben) 

Parchedig Tom Defis (28.01.23) 
Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths (25.09.24) 

Mr Arwel Lloyd (09.04.25) 
Cynghorydd Meinir James (31.08.26) 

Un sedd wag awdurdod lleol. 
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Adroddiad ar flaenoriaethau 2021-22 
 

Blaenoriaeth strategol YBM Camau gweithredu yn y Cynllun Datblygu Ysgol 
Safonau 

 Codi safonau mewn pynciau a meysydd 
penodol (heb ystyried canlyniadau 
2020-21) 

 Gwella sgiliau llythrennedd y disgyblion 
(bechgyn yn enwedig – seiliedig ar 
ganlyniadau cyn 2020-21) 

 Cyswllt rheolwr cyswllt gydag adrannau penodol a PA i’w gryfhau gyda trwy ail ddechrau monitro 
data 

 Dadansoddiad MA1 adrannau unigol a’u cynlluniau gweithredu yn fater trafod yn yr UDA ond ni 
fydd trafodaeth ddwys 2020-21 er mwyn amddiffyn hygrededd arholiadau 2022 

 Cynnal safonau gydag adrannau a welodd dwf an-nodweddiadol yn 2021 a 2022 

 Gwella cyngor i ddisgyblion wrth ddewis pynciau a chryfhau cysylltiad gyda hwb Seren 

 Addasu system tracio cynnydd yn sgîl problemau eleni:  Gosod targedau unigol yn hytrach na 
chyfunraddau.  

 Ymchwilio i systemau monitro ysgolion eraill.  

 Penodi athrawon penodol i gynnal gwersi ymyraeth llythrennedd yn rhan o gynllun ‘cau’r bwlch’ 
LlCC yn sgîl y feirws 

 Penodi cydlynydd llythrennedd i weithio ar gynlluniau ar gyfer y Cwricwlwm Newydd 

 Datblygu cynlluniau rhifedd ysgol gyfan trwy waith y cydlynydd rhifedd newydd 

 Sicrhau bod adrannau CA5 yn datblygu sgiliau llafaredd y disgyblion yn eu gwersi 

 Datblygu dysgu cyfunol er mwyn codi safonau gan edrych ar fodelau posibl i'r dyfodol 

 Ymchwilio i arferion ysgolion Cymraeg ar draws Cymru ac ymholi swyddogion Sirol 

 Treialu’r profion llythrennedd a rhifedd CA3 yn nhymor yr Hydref er mwyn gweld effaith y 
pandemig ar safonau. 

Lles ac agweddau at ddysgu 

 Cysoni safonau uchel ymddygiad 

 Datblygu cyfloedd Llais y Disgybl 

 Gweithgor Dysgu ac Addysgu i greu model er mwyn cysoni’r safonau ymddygiad cadarnhaol yn 
dilyn cyfnod o ymchwil gweithredol.  Gweithio’n unigol gyda athrawon sy’n cael anhawster gyda 
dosbarthiadau.  

 Trefnu grŵp llywio o’r cyngor ysgol i rannu syniadau 

 Addasu protocol ymateb i bresenoldeb isel unigolion er mwyn cwrdd â gofynion newydd y Sir  

 Penodi a hyfforddi swyddog ymgysylltu a lles sydd wedi dechrau Medi 2021 

 Proffil personol pob un disgybl ar gael i bob aelod staff. 

 Gwneud awdit o’r holiaduron ‘llais y disgybl’ ar draws yr ysgol er mwyn ystyried bylchau posibl a 
mapio’r cyfleoedd 

 Datblygu’r defnydd o grwpiau ffocws disgyblion i ymateb i feysydd penodol megis yr ymgynghoriad 
LGBTQ+ 

 Defnyddio’r grwpiau ffocws i ail edrych ar ddarpariaeth ABCh bresennol yr ysgol er mwyn arwain 
ar bynciau cyfredol 

 Cwblhau arolwg lles 2021 a dadansoddi’r canlyniadau oddi ar 2018 i weld ble mae angen 
gweithredu pellach yn dilyn y pandemig. 

Addysgu a phrofiadau dysgu 

 Paratoi ar gyfer Cwricwlwm i Gymru 

 Datblygu Cymreictod 

 Penodi cydlynwyr ar gyfer pob MDaPh er mwyn arwain yr adrannau – eisoes wedi cychwyn Mehefin 
2021 

 Cyfarfodydd MDaPh yn cael eu clustnodi ar galendr yr ysgol ac i’w cydlynu gan y cydlynwyr newydd 
yn dilyn y cyfnod clo 

 Creu platfform ddigidol Cwricwlwm i Gymru ar gyfer rhanddeiliaid allweddol 

 Treialu cynlluniau newydd i fl 7 yn y MDaPh a’r cydlynwyr i gyflwyno y cynlluniau newydd terfynol 
i’r corff erbyn Mehefin 2022 i’w haddysgu Medi 2022  

 Cynnal HMS Uwchradd ar y MDaPh 

 Rhoi cyfleoedd i athrawon i arsylwi gwersi o fewn eu Meysydd Dysgu a Phrofiad yn dilyn y cyfnod 
clo 

 Sicrhau hyfforddiant priodol ar y cwricwlwm i holl aelodau staff yr ysgol yn dilyn y cyfnod clo 

 Rhoi cyfleoedd priodol i unigolion a grwpiau trwy’r system reoli perfformiad i wneud ymchwil 
gweithredol  

 Y gweithgor Dysgu ac Addysgu i ddatblygu’r model Dysgu ac Addysgu  

 Diweddaru dogfen mapio’r FFCD, adnabod bylchau a medrau sydd angen eu datblygu 

 Datblygu amgylcheddau dysgu allanol gan weithio gyda’r cynllun arweiniol creadigol 

 Taith ddysgu ADY i fonitro’r ddarpariaeth ar draws y MDaPh. 

 Cynnal gweithgareddau hybu Cymreictod drwy gydol y flwyddyn 

 Cydweithio gyda swyddogion y Sir a CYDAG i sicrhau darpariaeth cyfrwng Cymraeg ar gyfer cyrsiau 
galwedigaethol ôl-14 

 Adolygu Cynllun Gweithredu Siarter Iaith yr ysgol 

 Cynnal cyfweliadau ffocws llais y disgybl i drafod agwedd disgyblion at y Gymraeg a dirywiad yr 
iaith ers y cyfnod clo 

 Codi proffil trwy gynllun codi ymwybyddiaeth gan ddefnyddio y pwyllgor Torri Arfer 

 Paratoi cyflwyniad i ddisgyblion bl 9 a bl 11 ar fanteision dwyieithrwydd yn y gweithle yng Nghymru 

 Cydweithio gyda’r Sir i ymateb i CSAG 
Gofal, cymorth ac arweiniad 

 Y bil ADY 

 Hyrwyddo dealltwriaeth o heriau 
iechyd meddwl a datblygu meddyliau 
iach 

 Taith ddysgu ADY i fonitro’r ddarpariaeth bresennol ac ansawdd y ddarpariaeth honno 2021/22 

 Adolygu’r defnydd o CAdd ac amseriad rhaglenni ymyraeth strwythuredig.  Creu cynlluniau i 
gynorthwyo disgyblion ADY sydd wedi syrthio nôl yn ystod y cyfnod clo 

 Hyfforddi ac uwchsgilio staff ysgol gyfan yn ôl yr angen er mwyn adnabod disgyblion a sicrhau eu 
bod yn derbyn y gefnogaeth fwyaf addas i’w anghenion 

 Cyflwyno y proffil un tudalen i bob disgybl  

 Darparu hyfforddiant perthnasol i GAdd er mwyn datblygu y sgiliau ar gyfer cyflwyno ymyraethau 
i ddisgyblion gyda ADY 

 Defnyddio offer Arfer yn Canolbwyntio ar yr Unigolyn (ACU) fel rhan o gyfarfodydd adran, bugeiliol, 
adolygiadau rheoli perfformiad staff, sesiynau llais y disgybl, templed adroddiadau ac adborth 
rhieni   
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 Datblygu rôl y swyddog gweinyddol fel cydlynydd ar draws yr adrannau 

 Sicrhau hyfforddiant penodol i holl staff yr ysgol 

 Sicrhau staffio digonol ar gyfer disgyblion ADY 

 Creu platfform er mwyn rhannu y proffil un dudalen ar gyfer staff cyfan er mwyn sicrhau mynediad 
hawdd i'w darllen 

 MDaPh i dreialu 4+1 mewn cyfarfodydd adolygu cynnydd / effaith, adroddiadau diwedd tymor a 
rheoli perfformiad.  Defnydd ‘Beth sy’n dda / allai fod yn well’ yn gyson ar draws adrannau. 

 Monitro’r ddarpariaeth Iechyd a Lles bl 7 ac 8 trwy ymweliadau a chyfweliadau grwpiau ffocws staff 
a disgyblion 

 Datblygu mewnbwn y gweithgor lles staff i drafod llwyth gwaith a gwintyllu syniadau ar ddatblygu 
meddwlgarwch a lleihau straen ar gyfer disgyblion a staff 

 Ystyried effaith y pandemig ar les staff a disgyblion 

 Sicrhau bod mwy o staff yn derbyn tystysgrif iechyd meddwl  

 Dadansoddi data holiadur ysgol gyfan SHRN er mwyn sicrhau ymyrraeth wedi ei dargedu 

 Codi ymwybyddiaeth o’r person dynodedig o ran addysg cydberthynas a rhywioldeb gan 
gydweithio gyda’r disgyblion i ymateb i heriau personol 

 Adeiladu ymhellach ar y cydweithio ysgol/cartref i gefnogi disgyblion bregus trwy rôl y swyddog 
ymgysylltu a lles newydd Medi 2021 

 Defnyddio’r grwpiau ffocws disgyblion i ail edrych ar ddarpariaeth ABCh bresennol yr ysgol er mwyn 
arwain ar bynciau cyfredol 

 Sicrhau hyfforddiant i bob aelod o staff ar y platfform MyConcern a datblygu’r defnydd ohono. 

 Asesiadau ffurfiol a holiadur ar ddechrau bl7 i bob disgybl. 

Arweinyddiaeth a rheolaeth 

 Datblygu’r ysgol fel Sefydliad sy’n 
Dysgu 

 Adeiladau 

 Sicrhau bod pob aelod o staff dysgu a chynorthwyol yn llenwi’r holiadur – ysgol fel sefydliad sy’n 
dysgu 

 Defnyddio’r holiadur i adnabod cryfderau a gwendidau a gweithredu ar y canlyniadau 

 Datblygu arweinyddiaeth trwy gynnig secondiadau, prosiectau a chyfrifoldebau penodol 

 Hyfforddi staff ar sut i ymholi’n weithredol yn llwyddiannus 

 Penaethiaid Adran i barhau i fynychu cyfarfodydd rhwydweithio ERW ac i ddatblygu cysylltiadau 
gydag ysgolion eraill er mwyn dysgu oddi wrth ein gilydd 

 Penodi cydlynwyr ar gyfer pob MDaPh a chydlynydd Llythrennedd a Rhifedd i ddatblygu’r rheolwyr 
canol 

 Darparu profiad ychwanegol ar secondiad i’r UDA   

 Datblygu cyfloedd ‘cysgodi’ ar gyfer holl aelodau staff yr ysgol 

 Cydweithio gyda Maes y Gwendraeth a’r Llywodraeth i ddatblygu yr ysgol fel hwb i’r Strategaeth 
Genedlaethol ar gyfer ymchwil ac ymholi addysgol 

 Datblygu yr ysgol fel ysgol ymchwil gan roi cyfleoedd penodol i aelodau staff i wneud ymchwil 
gweithredol ar feysydd o’u diddordeb drwy reoli perfformiad. 

 Addasu’r adeilad ar gyfer disgyblion ag anghenion dwys ar gyfer Medi 2021 

 Datblygu ardaloedd dysgu allanol 

 Datblygu ardal fwyta allanol 

 Mapio anghenion uwchraddio adeilad a threfnu’r gwaith 

 Cydweithio gyda’r Sir ar y rhaglen foderneiddio ysgolion gan sicrhau buddsoddiad er mwyn creu 
estyniad parhaol i’r ysgol. 

 

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

 
8:55-9:05 Cofrestru  10:20-10:35 Egwyl  12:35-1:35 Cinio 

9:05-9:20 Gwasanaeth 10:35-11:35 Gwers 2 1:35-2:35 Gwers 4 

9:20-10:20 Gwers 1 11:35-12:35 Gwers 3 2:35-3:35 Gwers 5 

 
Dyddiadau Gwyliau Ysgol 2022-23  
  

Tymor Dechrau Hanner Tymor Diwedd 

Dechrau Diwedd 

Hydref 2022 1 Medi 31 Hydref 4 Tachwedd 23 Rhagfyr 

Gwanwyn 2023 9 Ionawr 20 Chwefror 24 Chwefror 31 Mawrth 

Haf 2023 17 Ebrill 29 Mai 2 Mehefin 21 Gorffennaf 

Dyddiau HMS –  2 Medi, 28 Hydref, 9 Rhagfyr, 23 Rhagfyr; 31 Mawrth 2023, 3 Gorffennaf 2023.   
O.N – Gwener y Groglith – 7 Ebrill 2023; Calan Mai – 1 Mai 2023. 
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Penodiadau staff newydd ar gyfer Medi 2021: 
 

Pennaeth Cynorthwyol  Steffan Davies  

Arweinydd Pwnc ITM  Claire Russell  

Pennaeth Blwyddyn 8/9 (mewnol)  Christopher Lacey  

Athro Saesneg (cyfnod mamolaeth) James Hancock-Evans  

Cydlynydd Llythrennedd  Fflur Rhys  

Cydlynydd Rhifedd  Sian Davies  

Cydlynydd Celfyddydau Mynegiannol  Kathryn Richards  

Cydlynydd Dyniaethau  Bethan Williams  

Cydlynydd Gwyddoniaeth a Thechnoleg  Robyn Davies  

Cydlynydd Iechyd a Lles  Tracy Jenkins / Gareth Jones  

Cydlynydd Ieithoedd a Chyfathrebu  Helen Evans  

Cynllun Pontio  Lois Jones / Jac Davies / Iestyn Phillips 

Cynorthwyydd Addysgu L1  Kelly Jones / Fabio Lewis / Cerys Davies  

Swyddog Ymgysylltu a Lles  Dolan Williams  

Ail yn yr Adran Gymraeg  Llinos Davies  

Pennaeth Blwyddyn 10/11 (mewnol – dros dro)   Elin Jones  

 

Cysylltiadau â’r gymuned 
Eleni, oherwydd y pandemig ni ddefnyddiwyd adeilad yr ysgol o gwbl gan y gymuned oherwydd rheolau Covid-19.  Yn 
anffodus hefyd, ni lwyddwyd i gyfrannu gymaint ar arfer o fewn y gymuned oherwydd y rheolau llym.  
 
Serch hynny, fe lwyddwyd i gadw cysylltiadau agos gyda’n Heddwas Cyswllt Ysgol, PC Cath Williams.  Mae hi wedi ein 
cefnogi yn dda iawn ar-lein 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 fe fyddai llu o siaradwyr 
gwadd yn dod i’r ysgol i gynnig cymorth gan gynnwys cynrychiolwyr o’r banciau lleol, busnesau lleol a cholegau. Yn 
anffodus eleni, oherwydd y sefyllfa, nid yw hynny wedi bod yn bosibl ar ddechrau’r flwyddyn er ein bod wedi llwyddo 
i gynnal sawl digwyddiad rhithiol yn y cyfnod hwnnw.  Yn ffodus, fe lwyddwyd i lacio’r rheolau cryn dipyn ar gyfer 
tymor yr Haf gan ddychwelyd i rywfath o normalrwydd o ran hynny.  
 
Mae ein pwyllgor dyngarol yn gweithio’n galed yn flynyddol i godi symiau sylweddol o arian i achosion dyngarol lleol 
a chenedlaethol.   

 

Adroddiad blynyddol – Cyllid 
Mae gan y Llywodraethwyr is-bwyllgor Cyllid ac Adeiladau sy’n cyfarfod unwaith y tymor i drafod y pynciau penodol 
hyn.  Eleni, bu hi’n flwyddyn wahanol iawn gyda’r Llywodraeth yn cyfrannu tipyn o gefnogaeth mewn grantiau 
oherwydd Covid-19.   
 

Datganiad Ariannol yr ysgol 2020/21 
 

Gwariant 

  Cyllideb Gwirioneddol 

Cyflogau 3,847,700 3,782,895 

Adeiladau 535,822 496,680 

Cyflenwadau a Gwasanaethau 484,102 418,652 

  4,867,624 4,829,096 

Incwm 

  Cyllideb Gwirioneddol 

Derbynebau Cwsmeriaid 575,282 630,665 

Grantiau’r Llywodraeth 4,517,362 5,027,868 

Grantiau eraill 25,700 64,202 

  5,118,344 5,722,735 

Gwarged / Diffyg   250,720 893,638 
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Perfformiad Disgyblion 
Nid yw yn ofynnol eleni, oherwydd Covid-19, i unrhyw gorff llywodraethol adrodd ar berfformiad.   

 
Crynodeb o Berfformiad Ysgolion Uwchradd 
Nid yw yn ofynnol eleni, oherwydd Covid-19 i unrhyw gorff llywodraethol adrodd ar berfformiad.   

 
Cyrchfannau disgyblion 
  

Disgyblion Bl 11  Bl 12  Bl 13  

 Nifer % Nifer % Nifer % 

 131  102  88  

Parhau mewn addysg llawn amser – yn yr ysgol hon 90 68.7 93 91.2 -  

Parhau mewn addysg llawn amser – mewn ysgol arall 5 3.8     

Parhau mewn addysg llawn amser – coleg 33 25.2 4 3.9 3 3.4 

Parhau mewn addysg llawn amser – cwrs addysg Uwch     70 79.5 

Parhau mewn addysg rhan amser       

Hyfforddiant ieuenctid gan gynnwys prentisiaeth 1 0.8 2 2 3 3.4 

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 sgil salwch       

Wedi gadael yr ardal       

Ddim yn ymateb i gamau dilynol ac felly ddim yn gwybod       

Swydd 2 1.5 3 2.9 12 13.6 

 

Presenoldeb 
Nid yw yn ofynnol eleni, oherwydd Covid-19 i unrhyw gorff llywodraethol adrodd ar bresenoldeb.   

 

Disgyblaeth 
Rhaid wrth reolau ysgol er mwyn diogelu trefn a safonau o fewn yr ysgol.  Seilir ein rheolau ar y syniadau canolog o 
hunan barch, parch at eraill a synnwyr cyffredin.  Trafodir y rheolau yn y gwersi ABCh a disgwylir i bob disgybl 
gydymffurfio.  Cynhelir safonau uchel o ddisgyblaeth trwy weithredu system glir o ddisgyblu disgyblion nad ydynt 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 cyfnod o ‘fyfyrio’ awr ginio. Os yw disgybl yn camymddwyn yn gyson ac yn cael 
ei osod mewn cyfnod o ‘fyfyrio’ awr ginio mwy na thair gwaith yna hysbysir y rhieni y cedwir y disgybl 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.  Mae ffensys diogelu newydd o gwmpas safle 
yr ysgol ers Medi 2018 sy’n sicrhau diogelwch y safle. 

 

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.  

 
 
Prosbectws yr ysgol 
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Caiff Prosbectws yr Ysgol ei addasu yn flynyddol er mwyn cynnwys unrhyw newidiadau sy’n ofynnol gan Lywodraeth 
Cymru a chyrff perthnasol eraill.  Mae copïau ar gael ar wefan yr ysgol neu dros e-bost neu os oes problemau gyda 
hynny, darperir copi caled drwy gais i swyddfa’r ysgol. 
 

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. Mae pob disgybl yn astudio pob pwnc, ac eithrio’r Saesneg, trwy gyfrwng y Gymraeg.  Mewn Gwyddoniaeth 
a Mathemateg 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.   

 
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 wedi gweithredu ar dargedau Cynllun Strategol Iaith Sir Gâr i symud yr ysgol ar 
hyd y continwwm ieithyddol.  Canlyniad hynny yw bod yr ysgol ers Medi 2016 wedi newid categori iaith o 2A i CC.  
Golyga hynny, bod pob pwnc oni bai am y Saesneg yn cael eu dysgu trwy gyfrwng y Gymraeg. 

 

Polisïau 
Adolygwyd holl bolisiau yr ysgol yn ystod y flwyddyn.   

 

Adroddiad Anghenion Addysgol Arbennig 2021-22 
Ein nod yn Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin yw addysgu disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol ochr yn ochr 
â’u cyfoedion trwy weithredu darpariaeth ysgol gyfan.  Er i ddisgyblion dderbyn cwricwlwm gwahaniaethol, fe fydd 
yna adegau pan fydd rhai unigolion yn cael eu tynnu allan o ddosbarthiadau dros dro, er mwyn canolbwyntio ar rai 
agweddau penodol megis sgiliau emosiynol a chymdeithasol, ffisio, trefn a blaenoriaethu a llythrennedd. Gwneir hyn 
ar sail profion safonol, gwybodaeth o’r ysgolion gynradd, adborth rhieni ac athrawon ac adroddiadau a dderbynnir 
oddi wrth swyddogion yr awdurdod addysg neu’r gwasanaeth iechyd. 
    
Lle nad yw'r cynnydd yn ddigonol, efallai na fydd dysgu ac addysgu da, gan gynnwys gwahaniaethu ac ymyriadau 
safonol rheolaidd wedi'u targedu neu addasiadau rhesymol, yn ddigonol i ddiwallu anghenion pob dysgwr. Mae'n 
ddigon posibl y bydd dysgwyr o'r fath yn cael eu nodi fel rhai sydd ag anghenion dysgu ychwanegol (ADY) ac y bydd 
angen i'r ysgol gymryd camau ychwanegol neu wahanol i sicrhau cynnydd.   
  
Mae gan ddysgwr ADY os oes ganddo/ganddi anhawster neu anabledd dysgu sy’n gofyn am ddarpariaeth ddysgu 
ychwanegol.  Mae gan blentyn sydd o oedran ysgol gorfodol neu berson sy’n hŷn na’r oedran hwnnw anhawster neu 
anabledd dysgu: 
 

 os yw'n cael anhawster sylweddol fwy i ddysgu na mwyafrif y dysgwyr eraill sydd o'r un oedran, neu 

 os oes ganddo anabledd, yn ystyr Deddf Cydraddoldeb 2010, sy’n ei atal neu’n ei lesteirio rhag defnyddio 
cyfleusterau addysg neu hyfforddiant a ddarperir yn gyffredinol. 
 

O dan y system ADY newydd, ar gyfer unrhyw ddysgwr y nodwyd bod ganddo ADY, bydd angen i'r ysgol greu a chynnal 
Cynllun Datblygu Unigol (CDU) a chymryd pob cam rhesymol i sicrhau bod y ddarpariaeth ddysgu ychwanegol 
angenrheidiol i ddiwallu'r angen a aseswyd yn cael ei ddarparu. 
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Rydym ar hyn o bryd yn mynd trwy’r broses o benderfynu pa ddisgyblion oedd wedi bod ar yr hen gofrestr AAA, sydd 
bellach yn gallu cael mynediad i ddysgu trwy ddarpariaeth ysgol gyfan.  Hefyd, pa ddisgyblion bydd angen Cynllun 
Datblygu Unigol. Gall fod gan berson ifanc anhawster neu anabledd dysgu nad yw'n galw am DDdY. Mewn achos felly, 
ni ystyrir bod gan y plentyn neu'r person ifanc ADY. Mae'n bwysig nodi hefyd na fydd pob anhawster neu anabledd 
dysgu sy'n deillio o gyflwr meddygol yn galw am ddarpariaeth ddysgu ychwanegol. 
 
Fel rhan o drawsnewid ADY, rydym yn symud at ymarfer ysgol gyfan gynhwysol gan ganolbwyntio eleni ar y canlynol: 
 

 Proffil personol unigol i bob disgybl bl.7, 8 a 9 – dogfen fyw gall disgyblion addasu pan fo angen 

 Amserlen weledol i ddisgyblion bl.7 cyfan 

 Ymyriadau ar gael i bawb.  Cynhelir nifer o weithdai arbenigol gan yr adran gan gynnwys gweithdai Literacy 
Toolbox, Get spelling, Llythrennau a Synau, Touch Type, ELSA, Talkabout for teenagers a chymorth unigolion 
 

Mr Dyfed James, 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 
ddarpariaeth ysgol gyfan ac unigolion yn flynyddol, mewn cyfarfod a drefnir gyda’r rhieni unigol a’r gwasanaethau 
cynnal sirol.   Mr Heulyn Roderick sydd wedi ei enwi fel llywodraethwr cyswllt yr adran.   
   
Derbynia nifer fawr o ddisgyblion drefniadau mynediad yn eu harholiadau allanol a mewnol.  Mae rhain yn adlewyrchu 
ffordd normal o weithio yn y dosbarth ac o ganlyniad i ganlyniadau profion safonedig, barn athrawon ac asiantaethau 
allanol a thystiolaeth o dasgau disgyblion.  Eleni, mae amryw o ddisgyblion Bro Myrddin yn derbyn y trefniadau 
mynediad canlynol: 
 

 Darllenydd neu ddarllenydd cyfrifiadur 

 25% o amser ychwanegol 

 Ystafell arall 

 Cyfnodau egwyl 
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 Chromebook fel ffordd arferol o gofnodi 

 Anogwr 

 Ysgrifennydd 

 Ffont mwy o faint 

  

Lles disgyblion 
Mae gennym dîm o bobl yn gweithio er mwyn lles y disgyblion.  Mae pump aelod o staff wedi eu hyfforddi fel 
swyddogion amddiffyn plant – Dr Llinos Jones, y pennaeth; Mr Euryn Madoc Jones, dirprwy bennaeth; Mr Steffan 
Davies, Mrs Eirlys Thomas a Mrs Rhian Carruthers, 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 55 o ddisgyblion gan gwnselyddion yr ysgol Mrs Zena Cooper a Mrs Emma Evans 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 diogel sy’n symbyliad i ddisgyblion lle gallant weithio tuag at aeddfedrwydd cyffredinol 

 Datblygu sgiliau corfforol 

 Hybu ymwybyddiaeth o bwysigrwydd iechyd wrth ymarfer. 
 
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, sgïo, 
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 Dug Caeredin yn 
flynyddol.  Mae llwyddiant ein disgyblion ar y caeau chwarae yn yr ysgol ac yn allgyrsiol yn arbennig gyda sawl unigolyn 
yn cyrraedd safon genedlaethol. Yn anffodus, oherwydd y pandemig, ni lwyddwyd i barhau gydag amserlen llawn o 
weithgareddau chwaraeon yn ystod y flwyddyn diwethaf.  

  

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.  Yn arferol 
cynhelir teithiau niferus, gweithdai amrywiol, cystadlaethau diddorol, siaradwyr gwadd, cynadleddau blynyddol a 
chyfleoedd o bob math.  Nid ydym eleni, oherwydd y pandemig, wedi medru sicrhau gymaint o brofiadau allgyrsiol i’n 
disgyblion yn anffodus.  Serch hynny, amlygir rhai o’r gweithgareddau allgyrsiol posibl ar ein gwefannau cymdeithasol 
ac ar ddiwedd yr adrodd yma.  

 

Pwyllgor dyngarol 
Mae gennym bwyllgor dyngarol gweithgar o 70 o ddisgyblion y chweched dosbarth. Er bod eleni yn wahanol iawn i’r 
arfer bu’r pwyllgor yn brysur hyd yn oed yn ystod y cyfnod clo a llwyddwyd i gasglu £5,250.00 

 

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.  Fe addaswyd dau o’n blociau toiledau ar gyfer Haf 2021 gan sicrhau toiledau agored a mynediad 
llawn i ddisgyblion anabl.  

 

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 
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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. 

 

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 
Yn ystod ein nosweithiau rhieni rydym yn gofyn i rieni lenwi holiadur a ddosberthir ar y noson honno.  Yn anffodus 
eleni, cynhaliwyd ein nosweithiau rhieni ar-lein ac, felly, canlyniadau holiadur 2019-20 sydd isod.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Ar y cyfan, rwy’n fodlon ar yr Ysgol 
2. Mae fy mhlentyn yn hapus yn yr ysgol. 
3. Cafodd fy mhlentyn help i ymgartrefu’n dda pan ddechreuodd yn yr ysgol. 
4. Mae fy mhlentyn yn gwneud cynnydd da yn yr ysgol. 
5. Mae safon yr addysgu yn dda. 
6. Mae’r staff yn disgwyl i’m plentyn weithio’n galed a gwneud ei orau. 
7. Mae’r gwaith cartref a roddir yn adeiladu’n dda ar yr hyn mae fy mhlentyn yn ei gael yn yr ysgol. 
8. Mae’r staff yn trin pob plentyn yn deg ac â pharch. 
9. Mae’r disgyblion yn ymddwyn yn dda yn yr ysgol. 
10. Mae fy mhlentyn yn cael ei annog i fod yn iach a chymryd ymarfer corff yn rheolaidd. 
11. Mae fy mhlentyn yn ddiogel yn yr ysgol. 
12. Mae’r ysgol yn gwrando ar lais fy mhlentyn. 
13. Mae fy mhlentyn yn derbyn cymorth ychwanegol priodol mewn perthynas ag unrhyw anghenion unigol penodol. 
14. Rwy’n cael digon o wybodaeth am gynnydd fy mhlentyn. 
15. Rwy’n teimlo’n gyfforddus am fynd at yr ysgol gyda chwestiynau, awgrymiadau neu broblem. 
16. Rwy’n deall gweithdrefn yr ysgol ar gyfer delio â chwynion. 
17. Mae’r ysgol yn helpu fy mhlentyn i aeddfedu a chymryd cyfrifoldeb. 
18. Mae fy mhlentyn yn barod i symud ymlaen i’r ysgol neu goleg nesaf neu i mewn i gyflogaeth. 
19. Mae amrywiaeth dda o weithgareddau gan gynnwys teithiau neu ymweliadau. 
20. Caiff yr ysgol ei rhedeg yn dda. 

 

 
 



13 

Rhestr o deithiau, digwyddiadau a llwyddiannau 2021-22 
Medi 2021 – Tachwedd 2021 
Canlyniadau – Llongyfarchiadau i ddisgyblion bl.11 a bl.12 a 13 ar eu canlyniadau dros yr Haf a phob dymuniad da i bawb sydd 
wedi symud ymlaen i golegau, prifysgolion neu i waith cyflogedig. 
Noson Lawen – Bu criw o ferched hŷn yr ysgol yn brysur yn ymarfer dros wyliau’r Haf er mwyn paratoi ar gyfer recordio Noson 
Lawen yn Galeri Caernarfon.  Diolch i Mrs Meinir Richards am eu hyfforddi.   
Prif swyddogion 2021-2022 – Llongyfarchiadau i Megan Bryer a Dafydd Waters ar gael eu hethol yn brif swyddogion yr ysgol.  Eu 
dirprwyon bydd Betsan Campbell, Sion Jones, Josh Morbey ac Elicia Quick.     
Aelodau Cyngor Ysgol 2021-2022 – Llongyfarchiadau i’r canlynol sydd yn aelodau o’r cyngor ysgol am eleni. Blwyddyn 7 – Elin 
Davies ac Efan Reading; Blwyddyn 8 – Martha Morgan a Reuben Phillips; Blwyddyn 9 – Betsan Jones a Tomos Axford; Blwyddyn 
10 – India Skone a Caleb Evans; Blwyddyn 11 – Mati Morgan a Steffan Huw Davies; Blwyddyn 12 – Mari Davies, Carwyn Axford, 
Hannah John a Ben Proctor; Blwyddyn 13 – Megan Bryer, Dafydd Waters, Betsan Campbell ac Aled Havard.  Dymuniadau gorau 
iddynt am y flwyddyn. 
Ymweliad Dr Alex – Bu’n gyfnod cyffrous iawn ar ddechrau tymor i ddisgyblion ysgol Bro Myrddin gan bod Dr Alex George, 
llysgennad iechyd meddwl ieuenctid Prydain wedi penderfynu dechrau ar ei daith HEADUCATION yma ym Mro Myrddin ar y 6ed 
o Fedi eleni.  Ar y bore Llun, cyrhaeddodd bws ysgol Americanaidd melyn gan lenwi’r gwagle ger y dderbynfa.  Roedd tîm o 
gynhyrchwyr y rhaglen Lorraine hefyd yno.  Darlledwyd cychwyn y daith yn fyw ar raglen Lorraine Kelly am 9:00 ar fore Llun ar ITV.  
Cafodd criw o ddisgyblion gyfle i siarad ar y rhaglen a chafwyd cyfraniadau gan bennaeth y chweched Mr Tim Hayes, cwnselydd yr 
ysgol Zena Cooper a phennaeth yr ysgol Dr Llinos Jones.  Yn wir, roedd hi’n braf iawn i glywed y Gymraeg ar raglen Lorraine pan 
sicrhaodd Dr Alex bod Dr Llinos yn cyfrannu neges bwrpasol yn y Gymraeg.  Roedd taith Dr Alex yna’n symud ymlaen i ardal 
Manceinion cyn diweddu’r daith yn Llundain.  Roedd hi’n fraint, yn sicr, i gael bod yn rhan o’r prosiect arbennig hwn.   Yn dilyn 
hyn, daeth y rhaglen Heno hefyd i ffilmio’r disgyblion gan ganolbwyntio ar y ffaith bod yr ysgol wedi bod ar y rhaglen Lorraine.  
Cafwyd cyfraniadau pwrpasol iawn eto gan griw o ddisgyblion oedd yn sôn yn benodol am y profiad o gwrdd a Dr Alex a’r profiad 
o fod yn fyw ar ITV.   
Bore Coffi Macmillan – Dydd Gwener 24ain o Fedi, roedd tipyn o edrych ymlaen ymhlith staff a disgyblion y chweched dosbarth 
a hynny er mwyn cael cyfle i fwynhau paned a sawl cacen ond yn bennaf er mwyn cyfrannu tuag at elusennau cancr.  Cafwyd 
ocsiwn i gloi a diolch i’r rhai gyfrannodd y gwobrau yn ogystal â’r rhai wnaeth dwrio’n ddwfn i’w pocedi er mwyn cyfrannu at 
achosion cwbl haeddiannol.  Diolch i’r Chweched Dosbarth a’r staff fu’n cynorthwyo gyda’r gwaith trefnu.  Yn dilyn bore 
llwyddiannus dros ben, canlyniad braf dros ben oedd gweld y Pwyllgor Dyngarol yn cyfrannu £600 tuag at Macmillan a £400 tuag 
at Uned Cancr y Fron Ysbyty’r Tywysog Philip, Llanelli er cof am Mrs Sian Axford.   
Wythnos Fiolegol – Eleni eto trefnwyd wythnos fiolegol yn ystod wythnos Hydref y 4ydd.  Braint arbennig eleni oedd cael gwahodd 
Emma Bolam o’r Jenner Institute yn Rhydychen i gynnal sesiwn Cwestiwn ac Ateb gyda disgyblion Lefel A Bioleg drwy TEAMS. 
Emma yw arweinydd y tím wnaeth ddatblygu’r brechlyn llwyddiannus cyntaf yn y DU yn erbyn Covid-19.  Mae Emma yn gyn-
ddisgybl o YGGBM a rhannwyd y sesiwn gyda Lynne Edwards oedd yn yr un dosbarth Bioleg ym Mro Myrddin nól yn 1989! Bellach 
mae Lynne yn gyd-lynydd brechlynau Bwrdd Iechyd Hywel Dda, a’r ddwy felly yn gweithio ar naill ochr y sbectrwm iechyd i gadw 
ein trigolion yn ddiogel – y naill wedi creu’r brechlyn a’r llall yn sicrhau ei fod yn cyrraedd breichiau trigolion Sir Gar.  Yn ystod yr 
wythnos hefyd cafwyd bingo biolegol, cwis a’r uchafbwynt blynyddol ar y dydd Gwener - Bake Off Biolegol. Eleni cyflwynwyd dros 
35 o sbesimenau biolegol amrywiol trwy gyfrwng cupcakes, sbwnjys, bisgedi ac hyd yn oed torth o fara ar ffurf crocodeil! Un 
ymgais drawiadol oedd troed doredig a gyflwynwyd ynghyd a’i hewinedd bwytadwy! Roedd Covid wedi ysbrydoli sawl cais yn 
ogystal ag amryw gelloedd, brogaod a blodau!  
Wythnos Codi ymwybyddiaeth o droseddau Casineb – Ar ddydd Mercher 13eg o Hydref roedd tipyn o gyffro yn yr ysgol wrth i’r 
actores a'r gyfarwyddwraig, Janet Aethwy, ymweld â’r ysgol gyda chwmni Mewn Cymeriad i godi ymwybyddiaeth o drosedd 
casineb. Noddwyd yr ymgyrch gan Heddlu Dyfed Powys.  Bu'r actor, Morgan, yn chwarae nifer o gymeriadau gwahanol wrth iddo 
esbonio beth yw trosedd casineb a cheisio trosglwyddo’r neges bwysig ynghylch adrodd ar ddigwyddiadau o drosedd casineb. 
Mae dysgu am droseddau casineb yn rhan o gwricwlwm y Maes Dysgu a Phrofiad Lles sy’n cael ei drosglwyddo i ddisgyblion 
blwyddyn 8 yn yr ysgol.  Roedd y disgyblion wedi wir mwynhau'r perfformiad ac wedi deall y neges ymhellach wrth iddi gael ei 
atgyfnerthu gan PC Cath Williams, ein Swyddog Heddlu Ysgolion.  Ychwanegwyd at bwysigrwydd y profiad gan ymweliad criw 
rhaglen Prynhawn Da a diolch iddynt am godi ymwybyddiaeth yr ymgyrch arbennig hon.  
Noson Agored rithiol 2021 – Yn anffodus eleni eto nid oedd hi’n bosibl i ni gynnal ein Noson Agored o fewn muriau’r ysgol felly yn 
hytrach, bu’r adrannau yn brysur yn paratoi deunydd ar gyfer cyflwyniadau digidol ar blatfform arbennig a osodwyd ar wefan a 
chyfryngau cymdeithasol yr ysgol.  Roedd hwn yn gyfle i ddarpar rieni a disgyblion gael blas ar yr hyn sydd gan yr ysgol i’w gynnig.   
Paratowyd taith ddigidol hefyd a oedd yn rhoi cyfle i’r gwylwyr i deithio’n hamddenol trwy bob adran o’r ysgol gan dderbyn 
gwybodaeth ar y sgrin. 
Pwyllgor Eco – Mae criw o ddisgyblion blwyddyn 10 yn rhan o’r Pwyllgor Eco/Fforwm Lesotho.  Rydym fel ysgol yn ffodus i fod 
mewn partneriaeth gydag ysgol Ntaote yn Lesotho, Affrica. Y dasg oedd dangos i ddisgyblion Ntaote effaith cynhesu byd eang ar 
ein hardal leol, a'r hyn rydym ni fel ysgol yn gwneud i geisio lleihau effaith cynhesu byd-eang. Edrychwn ymlaen at dderbyn lluniau 
wrth ddisgyblion 'Ntaote' i weld y sefyllfa yn Lesotho.  
Ffug-Gynhadledd – Bu criw o ddisgyblion Bl 12 yn rhan o Ffug-Gynhadledd ym mis Hydref a drefnwyd gan Ganolfan Rhyngwladol 
Materion Cymru. Thema'r drafodaeth oedd newid hinsawdd ac roedd ein disgyblion yn cynrychioli Brasil, Prydain a'r Almaen yn y 
ffug-gynhadledd. Bu ysgolion ar draws Cymru yn rhan o’r digwyddiad.  
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Diwrnod gwisgo Melyn – Roedd dydd Gwener 8fed o Hydref yn ddiwrnod Iechyd Meddwl ac roedd coridorau’r ysgol yn gyfoeth o 
liw melyn wrth i’r staff a’r disgyblion wisgo melyn er mwyn hybu’r diwrnod.  Bu rhai o ddisgyblion yr ysgol yn rhannu negeseuon 
caredig a chyngor ar Iechyd Meddwl.  Casglwyd bron i £600.  
Syniadau Mawr Cymru – Yn rhan o wers ABCh i flwyddyn 11, bu ymwelwyr a drefnwyd gan Syniadau Mawr Cymru yn annerch y 
disgyblion er mwyn hybu ymwybyddiaeth o’r byd gwaith.  Diolch i Marc Griffiths, Ioan Hefin, Noel James, Dafydd Davies a Hywel  
Ifans am eu hamser ac i Gwawr Johnson am gydlynu’r cyfan.  
Gwasanaeth Diolchgarwch – I gloi hanner tymor yr Hydref cafwyd Gwasanaeth Diolchgarwch blynyddol yr ysgol ar-lein.  Cafwyd 
cyflwyniad wedi ei recordio gan y Parchedig Beti Wyn James a chafodd pob dosbarth y cyfle i wylio a gwrando yn ystod y cyfnod 
gwasanaeth arferol.  Rhoddwyd y gwasanaeth hefyd ar Google Classroom pob blwyddyn er mwyn bod unrhyw ddisgybl absennol 
yn medru clywed yr un neges.    
Chwaraeon: 
Hoci – Llongyfarchiadau i Betsan Thomas bl.13 ar gyfnod prysur iawn yn cynrychioli Cymru a Phrydain yn y msioedd diwethaf.  Bu 
Betsan yn cynrychioli Cymru yng nghyfres gemau prawf yr Haf gan arwain tîm dan 19 oed Cymru i ennill medal arian.  Cafwyd 
buddugoliaeth hanesyddol pan gurodd Cymru dîm Lloegr.  Bu hefyd yn gapten ar dîm dan 17 Cymru ar ddechrau mis Medi yng 
ngemau y DU pan gipiwyd y fedal arian unwaith eto.  Ar hyn o bryd mae Betsan yn chwarae yng nghyngrair Prydain gyda thîm hoci 
Abertawe sydd eto yn dangos ei dawn ar y cae chwarae.  Yn yr ysgol, mae’n hyfforddi y timoedd hoci yn wirfoddol er mwyn 
trosglwyddo ei sgiliau i'r disgyblion iau.  Pob lwc i Betsan yn y dyfodol.   
Athletau – Llongyfarchiadau i Dafydd Jones bl.12 ar ddod yn drydydd dan 18 oed dros Ewrop yn nghystadleuaeth 5k y British 
Milers yn Watford.   
Sboncen – Llongyfarchiadau i Nia Seren Thomas ar ennill Pencampwriaeth Agored Cymru o dan 15. 
Marchogaeth – Llongyfarchiadau i Elin Harries a fu’n cystadlu mewn cystadleuaeth dressage yn Lloegr yn erbyn marchogion 
gorau’r wlad yn y Petplan Equine National Dressage Championships yn Grantham Swydd Lincoln ar y 9fed o Hydref.   
Seiclo – Llongyfarchiadau i Ffion Hill ar gael cynnig lle ar y Welsh Cycling Pathway Programme.  
Caiacio – Llongyfarchiadau i Gwion Williams ar ddod yn ail yn ras caiac slalom y K1men a dod yn Bencampwr Cymru oed 14, 16 a 
18. Enillodd yr ail safle gyda digon o bwyntiau i gael ei ddyrchafu i'r adran uchaf sef Premier. Gwion yw'r unig un Dan14 ym 
Mhrydain sydd yn y Premier ar hyn o bryd. 

 
Tachwedd 2021 – Chwefror 2022 
Young Enterprise – Diolch yn fawr iawn i Young Enterprise am drefnu i gynrychiolwyr o’r banc ryngwladol Credit Suisse ddod i 
sgwrsio gyda rhai o ddisgyblion bl 12/13 am eu gyrfaoedd a’u profiadau ym maes bancio, buddsoddi a thechnoleg gwybodaeth. 
Diddorol oedd eu clywed yn dweud bod ymgeiswyr llwyddiannus angen dangos gwydnwch, egni ag agwedd weithgar.  
Yr Adran Wleidyddiaeth – Bu disgyblion y Chweched sy’n astudio Gwleidyddiaeth Lefel A yn brysur yn ystod mis Rhagfyr wrth 
iddynt wrando ar siaradwyr gwadd canlynol; Lee Waters, Y Dirprwy Weinidog Newid Hinsawdd a diolch iddo am roi mewnwelediad 
gwerthfawr i’r disgyblion ar waith Llywodraeth Cymru. Jonathan Edwards, Aelod Seneddol a diolch iddo am roi o’i amser i annerch 
y disgyblion gan sôn am ei fywyd fel aelod o’r Senedd.  Cefin Campbell, Aelod Senedd Cymru a diolch iddo am sgwrs arbennig o 
ddiddorol am ei waith fel aelod o Senedd Cymru.  
Cystadleuaeth Ffotograffydd Ifanc RSPB – Llongyfarchiadau i Sioned Evans o fl.8 am y ffotograff hwn ar gyfer Cystadleuaeth 
Ffotograffydd Ifanc RSPB 2021. Daeth Sioned yn gydradd 3ydd allan o 6000 o gystadleuwyr ar draws Prydain.  Mynychodd Sioned 
seremoni wobrwyo rhithiol yn yr ysgol heddi gyda Chris Packham yn arwain. 
Seremoni dadorchuddio ein murlun newydd – Ar ddydd Gwener, Rhagfyr y 3ydd cafwyd seremoni arbennig iawn yn yr ysgol er 
mwyn dadorchuddio murlun newydd y disgyblion o dan y teitl ‘Ein milltir sgwar.’  Bu’r ysgol yn rhan o gystadleuaeth a drefnwyd 
gan y Siarter Iaith er mwyn hybu Cymreictod.  ‘Ein milltir sgwar’ oedd testun gwreiddiol y gystadleuaeth a chyd-weithiodd rhai o 
ddisgyblion blwyddyn 9 yr ysgol gyda’r artist enwog Rhys Padarn i greu murlun Bro Myrddin – ddoe, heddiw ac yfory.  Fe 
ddefnyddiodd Rhys Padarn ei arbenigedd i lywio’r disgyblion i gyfrannu’n artistig at y gwaith gorffenedig.  Yn y murlun gwelir 
cyfuniad o adeiladau eiconig yr ardal a’r cymeriadau lliwgar – cewch weld Myrddin, Llyfr Du Caerfyrddin, Ken Owens, y Welsh 
Whisperer, Merched Beca, y cwrwgl, y bont, y castell, neuadd y dre a llu o ddelweddau eraill.  I glymu’r cyfan mae dyfyniad gan 
Andrew Teilo – ‘Trwy ystum, ceulan a thro cyrhaeddwn yno.’   Dadorchuddiwyd y murlun gan y Cynghorydd Peter Hughes-Griffiths, 
ffrind arbennig iawn i’r ysgol ers y cychwyn.  Cafwyd araith bwrpasol ganddo yntau a chan Dr Llinos Jones y pennaeth.  Braf oedd 
medru dadorchuddio hefyd i fiwsig y telynau ac yng nghwmni llu o ddisgyblion.   Mae’r murlun wedi ei arddangos yn glir yn uchel 
ar un o brif goridorau yr ysgol.  Fe fydd y murlun hefyd i’w weld ar ein cyfryngau cymdeithasol ac fel tudalen flaen ein platfform 
newydd Cwricwlwm i Gymru – y daith i 2022.   
Senedd Ieuenctid – Llongyfarchiadau i Zach Davies o flwyddyn 10 ar gael ei ethol i Senedd Ieuenctid Cymru i gynrychioli Gorllewin 
Caerfyrddin a Sir Benfro. 
Mentoriaid – Mewn gwasanaeth diweddar, cyflwynodd y Pennaeth fathodynnau i fentoriaid bl 12.  Hyfforddwyd 23 disgybl ym 
mlwyddyn 12 i fod yn fentor gan Mrs Judith Al-Rawazik.  Dyma gynllun sydd wedi bodoli o fewn yr ysgol ers rhyw chwe blynedd 
bellach.  Mae rôl y mentor yn un hollol allweddol a phwysig o fewn yr ysgol wrth iddynt gynorthwyo’r disgyblion iau.  
Llongyfarchiadau iddynt oll. 
Logo Blas Tu Fas – Llongyfarchiadau i Grace Fraser Jones 7-2 a enillodd y gystadleuaeth i ddylunio logo ar gyfer Blas tu Fas.  Fe 
fydd y logo yn cael ei greu gan yr adran Ddylunio a Thechnoleg ac yn cael ei roi ar Blas tu Fas yn ystod y tymor nesaf. 
Diwrnod Siwmperi Nadolig – Braf oedd gweld yr ysgol yn fôr o liwiau ar ddydd Gwener 10fed o Ragfyr wrth i’r staff a’r disgyblion 
wisgo eu siwmperi Nadolig eleni.  
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Rhodd i’r Adran Gerdd – Hoffai'r Adran Gerdd ddiolch o galon i Mr Iwan Evans (Glanmor Davies Evans a'i Fab) am y rhodd hael o 
allweddell Yamaha i'r Adran.  Mae'n sicr y caiff yr allweddell gartref da yn yr Adran! 
Bore Coffi’r Adran Gerdd – Roedd hi’n hyfryd i gynnal Bore Coffi dan nawdd yr Adran Gerdd fore Iau, Rhagfyr 16eg yn y Babell. 
Daeth criw sylweddol o staff a disgyblion hŷn ynghyd i fwynhau paned a mins pei, gyda cherddoriaeth Nadoligaidd yn gefndir 
addas. Ar ôl mwynhau’r baned, eglurodd y prif fachgen Dafydd Waters ychydig o gefndir y ddwy elusen roedd y disgblion wedi 
penderfynu cefnogi eleni. Un achos da teilwng yw Eisteddfod yr Urdd a fydd yn cael chynnal yn Sir Gaerfyrddin yn 2023, ond roedd 
yr ail achos da “Tir Dewi” ychydig yn fwy dieithr i’r ysgol. Esboniodd Dafydd mai elusen a sefydlwyd gan yr Hybarch Eileen Davies 
yn 2015 yw Tir Dewi. Roedd hi yn awyddus i gydnabod yr angen cynyddol a difrifol i helpu ffermwyr a oedd yn profi cyfnod anodd. 
Ers cychwyn yr achos, mae Tir Dewi wedi helpu cannoedd o ffermwyr a'u teuluoedd a oedd, mewn un ffordd neu'r llall, yn brwydro 
i ymdopi. Mae digwyddiadau fel Brexit a Chofid-19 wedi cael effaith sylweddol ar gymunedau cefn glwad ac erbyn heddiw, gall 
ffermwyr mewn angen ledled Cymru gael mynediad at wasanaethau Tir Dewi. Mae’n sicr y bydd yr ysgol yn cefnogi’r achos 
arbennig hwn eto yn y dyfodol agos. Braf nodi fod y Bore Coffi wedi codi £250 i Dir Dewi a £100 i Apêl yr ysgol i Eisteddfod yr Urdd 
Sir Gaerfyrddin 2023. 
Gwasanaeth Nadolig Ysgol Gyfun Bro Myrddin – Fore Gwener, Rhagfyr 17eg, dangoswyd fideo o wasanaeth Nadolig Rhithiol yr 
Ysgol i’r ysgol gyfan yn eu dosbarthiadau cofrestru. Bu’r corau yn brysur yr wythnos flaenorol yn ffilmio eitemau ynghyd â’r Prif 
Swyddogion yn cyflwyno darlleniadau a cherddi. Diolch i Mrs Meinir Richards am gyd-lynu’r cyfan ac am hyfforddi’r disgyblion 
gyda Mrs Nia Evans ac i Mr Robert Gibbard a Mr Steffan Davies am y gwaith ffilmio ac am roi’r cyfan at ei gilydd yn raenus.     
Llwyddiannau Cerddorol – Llongyfarchiadau mawr i Siwan Jones ar gael ei derbyn yn aelod o Gôr Ieuenctid Cymru.  Tipyn o gamp 
i ddisgybl ym ml.11.   Llongyfarchiadau mawr hefyd i Gwenllian Howells bl.13 a Harri Howells bl.11 ar gael eu derbyn yn aelodau 
o Gerddorfa Ieuenctid Cymru.   
Taith i Gapel y Priordy – Dydd Iau 16eg o Ragfyr fe aeth disgyblion bl.11 TGAU Astudiaethau Crefyddol i ymweld â’r Parchedig Beti 
Wyn James yng Nghapel y Priordy.  Bu’r Parchedig Beti Wyn James yn esbonio defodau derbyn Crefyddol Cristnogol sy’n digwydd 
o fewn y Capel a rôl y Capel yn y gymuned. I gloi cafwyd cyfle i holi cwestiynau. Rydym yn hynod ddiolchgar i’r Parchedig Beti Wyn 
am ein cael gan wybod bydd yr wybodaeth a gawsom o gymorth gyda’n hastudiaethau. Diolch i Mrs Gwenan Morgans am drefnu’r 
bore a Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda oddi wrthym i gyd.  
Parti Prosiect bl.7 – Roedd y parti yn ddiweddglo i brosiect disgybl bl.7 yn rhedeg dros sawl wythnos.  Roedd y prosiect yn golygu 
gwneud cais ffurfiol i'r ysgol, costio gwerth bwyd, creu ac anfon gwahoddiadau, pwyso cynhwysion, coginio ac addurno 
cacennau a pharatoi'r ystafell. 
Gwasnaethau – Yn ystod gwasanaethau blwyddyn wythnos y 10fed o Ionawr, defnyddiwyd y gân “Byw i’r Dydd” a gyfansoddwyd 
gan Rhydian Meilir a fideo arbennig Morgan Elwy.  Mae’r cyfansoddiad yn cynrychioli ymgyrch “Nerth dy Ben” ac roedd hi’n werth 
rhannu’r neges hynod bwerus hon er mwyn codi hyder personol pob yr un ohonom.   Rhannwyd y fideo o’r gân ar ein gwefannau 
cymdeithasol er mwyn i bawb fwynhau. 
Nosweithiau Opsiwn Rhithiol – Bu’r athrawon yn brysur yn paratoi deunydd gogyfer â Noson Opsiynau bl.11 ar nos Fawrth 11eg 
o Ionawr a Noson Opsiynau bl.9 ar nos Iau 20fed o Ionawr.  Gosodwyd clipiau fideo a llawlyfrau amrywiol ar blatfform ar-lein er 
mwyn i rieni a disgyblion bori drwy’r wybodaeth ar gyfer penderfynu ar drywydd nesaf eu cyfnod ym myd addysg.  
Noson Lawen – Bu criw o ferched hŷn yr ysgol a rhai cyn-ddisgyblion yn canu ar rifyn arbennig o Noson Lawen ar ddechrau mis 
Ionawr er mwyn dathlu cyfraniad Tecwyn Ifan i gerddoriaeth Cymreig a chafwyd perfformiad swynol iawn ganddynt o’r gân 
“Bytholwyrdd”.  Diolch i Mrs Meinir Richards am eu hyfforddi.   
Dathlu Pen-blwydd Yr Urdd yn 100 oed – Fel rhan o ddathliadau Canmlwyddiant Yr Urdd, roedd coridorau ac ystafelloedd yr ysgol 
yn gyfoeth o Goch, Gwyn a Gwyrdd wrth i ddisgyblion a staff yr ysgol wisgo lliwiau’r Urdd i ddynodi carreg filltir bwysig yn hanes 
y mudiad.  Casglwyd arian ar y diwrnod er mwyn cyfrannu at Apêl Eisteddfod Sir Gâr 2023.  Bu disgyblion bl.7 yn rhan o’r part i er 
mwyn cyfrannu at ymgais Record Byd yr Urdd.  Mae’r 25ain o Ionawr yn ddiwrnod pwysig yng nghalendr y Cymry am reswm arall 
hefyd, sef diwrnod Dathlu Santes Dwynwen, ac mae’n draddodiad yn yr ysgol ers blynyddoedd lawer i ddosbarthu rhosynnau sydd 
wedi eu trefnu gan y Pwyllgor Dyngarol a hynny ar ôl i ddisgyblion wneud cais i anfon rhosyn i unigolion arbennig.   
NYO Inspire – Llongyfarchiadau i Martha Jones o fl.11 ar gael ei derbyn i fod yn rhan o NYO Inspire 2022.  Martha yw’r unig un o 
Gymru i gael ei derbyn i Gerddorfa Ieuenctid Prydain.   
Carden Santes Dwynwen – Llongyfarchiadau i Alys Mitchell o fl.8 ar ennill cystadleuaeth dylunio Carden Santes Dwynwen yn y 
categori Uwchradd.   Trefnwyd y gystadleuaeth gan Fenter Gorllewin Sir Gâr a derbyniwyd llu o geisiadau.   
Cyllid Myfyrwyr – Bu disgyblion bl.13 yn gwrando ar gyngor Rhian o Brifysgol Abertawe am gyllid myfyrwyr er mwyn eu paratoi ar 
gyfer mynd i’r Brifysgol ym mis Medi.  Cafodd eu rhieni hefyd gyfle i wrando ar sesiwn rithiol yn rhannu gwybodaeth gyllidol ar 
gyfer bywyd coleg.  
Gweithgareddau’r Adran Gerdd – Yn dilyn cyfnod hir o golli cyfle i berfformio’n gyhoeddus oherwydd y pandemig, roedd hi’n braf 
i griw o’r Côr Merched Hŷn gael y cyfle i ymuno yn y dathliadau Gŵyl Ddewi yn y dref ar Fawrth 1af.  
Yn yr un modd, cawsant gyfle i gyflwyno rhaglen o adloniant yng Nghinio Gŵyl Ddewi Clwb Cinio Merched Caerfyrddin yng 
Ngwesty’r Llwyn Iorwg ar nos Wener, Mawrth 4ydd. Yn ogystal â pherfformiadau gan y côr cyfan, cafwyd datganiadau unawdol 
hyfryd gan Caitlyn Williams, Gwenllian Howells, Betsan Campbell, Megan Bryer, Gwenno Roberts, Martha Jones a Gwenllian Jones.  
Diolch iddynt hwy ac i’r côr cyfan am eu gwaith graenus.  Penderfynodd y Côr Merched i gyflwyno’r rhodd ariannol hael a 
dderbyniwyd gan y Clwb Cinio Merched Caerfyrddin i Apêl Dyngarol Wcráin, achos sy’n agos iawn at ein calonnau ni gyd ar hyn o 
bryd. Diolch iddynt am hyn.                              
Ymweliad yr Adran Ddrama i Theatr Y Lyric – Aeth holl ddisgyblion TGAU a Lefel A drama nôl i’r theatr wythnos hon i fwynhau 
adloniant byw wedi’r cyfnod clo.  Cawsom wledd yng nghwmni Cwmni Theatr Na Nog yn y Lyric 08/03/2022 gyda Shelley Rees yn 
serenu fel Shirley Valentine.  Drama Willy Russel am wraig tŷ wedi danto gydag undoenedd ei bywyd diflas o dianc i Roeg am fywyd 
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gwell.  Aeth Davies yn ôl i Valentine ac atgofion plentyndod yn ei chysuro a’i gyrru ymlaen i ddarganfod ei lle yn y byd unwaith eto 
“mewn gwlad sy’n tyfu grawnwin”.  Mae’r ddrama o’r wythdegau dal yn gyfoes i gynulleidfa heddiw.  
Adloniant y theatr yn cynnig moeswers bwysig i ddisgyblion Blwyddyn 8 – Cafodd Blwyddyn 8 gyfle arbennig i weld drama 
newydd Cwmni Theatr Arad Goch, “Croesi’r Llinell”.  Cawsom wledd o berffornio gan yr actorion dawnus yn osystal â sgwrs 
addysgiadol a diddorol wedi’r perfformiad.  Dyma gynhyrchiad cyfoes gan Mared Llywelyn Evans sy’n delio gyda materion “County 
Lines” ac yn ymdrin â themau dyrys – cyffuriau, traes, bygythiadau a chamfanteisio ar bobl ifanc, gyda phlant yn gwneud gwaith 
brwnt i ddelwyr cyffuriau. Dyma broblem sy’n effeithio cefn gwlad Cymru yn ogysyal â’r trefi mawrion. “County Lines” yw’r broses 
droseddol o sefydlu rhwydwaith i ardaloedd gwledig lle gall gangiau ehangu eu gweithgareddau delio cyffuriau o’u canolfan 
ganolog i ardaloedd llai i wneud mwy o arian. Maent yn cyflogi “rhedwyr” sy’n gyfrifol am symud cyffuriau ac arian. Cawsom 
fewnwelediad i’r byd cythryblus hwn trwy gyfrwng y cymeriadau lliwgar, a dysgu am sut i adnabod arwyddion, delio gyda heriau 
ac at bwy i droi fel ffrind neu “rhedwr”.  Diolch Arad Goch am ein haddysgu mewn steil.  
Her Gyrfaoedd 2022 – Diolch i Aled Evans o Gyrfa Cymru ac Edward Morgan o Gwmni Castell Howell am fod yn rhan o'r sesiwn 
gyda disgyblion bl.9.  
Taith Dylunio a Thechnoleg – Bu rhai o fyfyrwyr bl.13 sy’n astudio Dylunio a Thechnoleg fel pwnc Lefel A yn ffodus o gael cyfle i 
ymweld â Prifysgol Coleg y Drindod Dewi Sant Abertawe er mwyn cael profiad o sut y gall prifysgol gefnogi gweithgareddau 
technegol.  Roedd hefyd yn brofiad gwych iddynt er mwyn rhoi syniadau ar ffyrdd o ehangu eu gwaith ysgol.  Cawsant gyfle i 
weithio gdya’r coleg ar erodynameg a chael profi aden flaen car fformiwla 1 mewn twnel gwynt ar gyfer prosiect lefel uwch.   
Arian tuag at Apêl yr Wcrain – Casglwyd dros £2,000 tuag at yr Apêl yn yr Wcrain, diolch yn fawr iawn i bawb am eich cyfraniadau. 
Dyma gyfanswm teilwng iawn – llongyfarchiadau.  
Cyfrannu at elusen – Dros wyliau'r hanner tymor, penderfynodd Megan Pridmore o fl.10 dorri ei gwallt er mwyn cyfrannu i The 
Little Princess Trust, elusen sy'n defnyddio'r gwallt er mwyn creu wigiau i blant sydd a chanser. 
CogUrdd 2022 – Yn ystod yr wythnosau diwethaf mae'r disgyblion wedi bod yn paratoi ar gyfer cystadleuaeth coginio’r Urdd.  Y 
dasg eleni ar gyfer blwyddyn 7 i 9 yw creu detholiad o seigiau Sbaeneg sef Tortilla, Patats Bravas, Peli Cig a Saws Tomato.  
Yr enillydd oedd Beca Curry 8- 2 gyda Menna Howells 7-5 yn 2il agos a Gwawr Jones 7-2 yn 3ydd.  Llongyfarchiadau mawr i bob 
disgybl fu'n cymryd rhan a phob lwc i’r rhai sy'n mynd ymlaen i’r rownd ranbarthol. 
Chwaraeon 
Pêl Droed ysgolion Sir Gâr – Llongyfarchiadau i'r merched canlynol ar gael eu dewis i gynrychioli tîm pêl-droed merched dan15 
ysgolion Sir Gâr; Mia Evans, Eva Harries, Lili Davies, Efa Nicholas Vardill, Amelia Leahy, Efa James 
Caiacio – Llongyfarchiadau i Efan Welton bl.8 a Gwion Williams bl.10 ar gyrraedd Sgwad Hyfforddi Caiac Slalom Cymru.   
Trawsgwlad – Hoffai'r ysgol ddymuno pob lwc i Dafydd Jones o flwyddyn 13 ar gynrychioli Cymru yn ystod y mis a hynny er mwyn 
cystadlu mewn ras trawsgwlad Brydeinig gyda Athletau Cymru ym Melffast.  Dymunwn ei longyfarch hefyd ar ennill ysgoloriaeth 
lawn i Goleg Iona, New Rochelle, Efrog Newydd am lwyddiant academaidd ac ym myd athletau.  Bydd yn dechrau ar ei antur 
newydd ar ddiwedd mis Awst.   
Nofio – Llongyfarchiadau i Sophie Evans o fl.9 ar gael ei dewis i Sgwad Swim Wales Performance Foundation Squad ar gyfer 
disgyblion 13/14 oed. Yn dilyn hyn caiff wahoddiad i ymuno â sesiynau hyfforddi ychwanegol yn y Pwll Cenedlaethol yn Abertawe 
dan arolygiaeth hyfforddwyr Ieuenctid Cymru. Mae Sophie hefyd yn rhan o Sgwad Nofio Sir Gâr. 
Rygbi – Llongyfarchiadau i'r canlynol o flwyddyn 11 ar gael eu dewis i Garfan "Scarlets East" dan 16; Elis Price, Elis Thomas, Gruff 
Williams, Dylan Davies, Harri Howells, Owain-Hari Davies, Jac Bennett, Dafydd Ebsworth, Efan Parry 
Pencampwriaethau Ysgolion Trawsgwlad Cymru – Llongyfarchiadau i’r disgyblion isod ar gynrychioli Dyfed; Merched bl.7 – Anna 
Jones (13) Merched Iau – Mared Jones (28), Martha Morgan (33), Marged Jones (37; Merched Canolradd – Erin Morgan (12); 
Bechgyn Iau – Aron Hedd Jones (42), Sam Griffiths (46); Bechgyn Canol – Ifan Bowen (11), Steffan Davies (17), Gwion Williams (40), 
Rogan Cox (68).  
Athletau - Llongyfarchiadau i Dafydd Jones o fl.13 ar gael ei ddewis i gynrychioli Cymru yn y PUL5K Road Race yn Llundain.  
Pêl-droed - Llongyfarchiadau i Ifan Knott o fl12 ar gael ei ddewis i fod yn rhan o Sgwad dan 18 ysgolion Cymru.  
Hoci - Dymuniadau gorau i Betsan Thomas o fl.13 ar gynrychioli Clwb Hoci Abertawe mewn cystadleuaeth hoci gan do Ewropeaidd 
yn Croatia.   Llongyfarchiadau iddi hefyd ar gael ei dewis i gynrychioli Cymru yn sgwad Hoci merched Cymru.   
Brianne - Llongyfarchiadau i ferched dan 18 ar ddod yn bencampwyr Top Schools gan fynd ymlaen i rownd Gorllewin Cymru.   
Gwobrau Chwaraeon Actif Sir Gaerfyrddin 2021 - Cynhaliwyd y seremoni Wobrwyo yn Theatr Y Ffwrnes ar nos Wener y 10fed o 
Fawrth  
Llongyfarchiadau i Frank Morgan o fl.12, ar ennill y catergoi Mabolgampwr Ifanc y Flwyddyn (Athletau). 
Llongyfarchiadau i Bethan Reynolds o fl.13 ar gyrraedd Rhestr Fer Gwirfoddolwr Chwaraeon Ifanc Y Flwyddyn (Gymnasteg).  
Pêl-rwyd Gorllewin Cymru - Llongyfarchiadau i’r merched canlynol ar gael cynrychioli’r ysgol gyda Thîm Gorllewin Cymru;  
Dan 18 – Mari Davies a Phebe Burton.  
Dan 14 – Martha Morgan, Cate Davies, Mabli Lane a Mared Jones. 
Rygbi ysgolion district dan 15 - Llongyfarchiadau i’r disgyblion canlynol ar gynrychioli’r Tim;  
Wil Davies, Tomos Lewis, Jack Withers, Gruff Owen, Jac Thomas, Cai Lewis,  Iago Richards, Sion Fraser Jones, Thomas Williams, 
Liam Davison, Josh Wrigglesworth a Jake Bowen. 
Pêl-droed Ysgolion Sir Gâr - Llongyfarchiadau i'r tri canlynol o fl. 7 – Rhys James, Keane Turner a Macsen Llewelyn a fu'n chwarae 
i dîm pêl-droed Ysgolion Sir Gâr yn ddiweddar yn erbyn Ysgolion Sir Benfro.  Tipyn o lwyddiant dros y 4 gêm gyda'r sgôr derfynol 
yn 26-3.  
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Mawrth 2022 – Gorffennaf 2022 
Noson Wobrwyo 2022 – Digwyddiad blynyddol yng nghalendr yr Ysgol erbyn hyn yw’r Noson Wobrwyo; cyfle i ni groesawu cyn-
ddisgyblion a’u teuluoedd yn ôl i’r Ysgol wrth i ni ddod at ein gilydd yn neuadd yr Ysgol ar nos Iau olaf Tymor y Gwanwyn a hynny 
er mwyn cydnabod llwyddiant academaidd ac allgyrsiol ein myfyrwyr. Ychydig yn wahanol i’r arfer unwaith eto eleni, dim siaradwr 
gwadd, dim neuadd lawn, dim cyfle i gymdeithasu ar ôl dathlu llwyddiannau’r disgyblion. Fodd bynnag, yn wyneb y sefyllfa 
bresennol, fe aethom ati i drefnu Noson Wobrwyo Rithiol, felly drwy gyfrwng clipiau fideo gan Dr Llinos Jones a’r prif swyddogion 
Megan Bryer a Dafydd Waters, aethpwyd ati i ddathlu’r noson arbennig hon. 
Felly, er mwyn rhannu’r llwyddiannau hyn gyda chi, dyma enillwyr y gwobrau am eleni; 

 Gwobr ariannol Bro Myrddin am lwyddiant academaidd yn yr arholiadau Safon Uwch – Molly Cressey-Rodgers, Rhodri Peters 
a Megan Tyler. 

 Gwobr ariannol Beti Hughes am lwyddiant academaidd yn Safon Uwch a chyfraniad i fywyd diwylliannol yr Ysgol – Owen Cray, 
Trystan Davies ac Anwen Thomas.  

 Tlws Gareth Evans am gyfraniad i fywyd diwylliannol yr ysgol – Lowri Powell.  

 Tlws Gareth Evans am ymdrech gyson ym mlwyddyn 11 neu 13 – Iestyn Richards. 

 Gwobr St Peter’s Players am gyfraniad i weithgareddau drama – Cai Phillips.  

 Tlws Megan a Myfanwy am waith creadigol o safon uchel – Isabell Trigwell-Jones. 

 Tlws Rhian Denby Jones am yr ymdrech orau yn TGAU Hanes – William Gledhill. 

 Tlws Yr Adran Fusnes – Lucy Davies. 

 Tlws Hugh Griffiths am yr ymdrech orau yn TGAU Gwyddoniaeth – Steffan Griffiths. 

 Gwobr Ieithoedd Tramor Modern am y perfformiad gorau mewn Ieithoedd Tramor Modern ym mlwyddyn 11 neu 13 – Walter 
Hellier 

 Gwobr Disgybl y Disgyblion i’r disgybl greodd yr argraff fwyaf ar ei gyd-ddisgyblion – Amity Evans. 

 Gwobr Capel Y Priordy am ymdrech arbennig mewn Addysg Grefyddol – Katie Davies. Roedd y wobr ariannol newydd yn 
rhoddedig gan Gapel y Priordy ar gyfer noson wobrwyo’r llynedd a diolch iddynt am eu haelioni. 

 Tlws Andrew Rees i gerddor neu gerddorion gorau’r ysgol – Catrin Owen. 

 Tlws yr Adran Gerdd am y perfformiad gorau yn TGAU Cerddoriaeth – Gwenno Roberts ac Elis Roderick. 

 Tlws Margaret Morris am y perfformiad gorau yn Addysg Gorfforol gan ddisgybl yn ml.13 – Tom Butterworth 

 Tlws yr Adran Addysg Gorfforol am y perfformiad gorau yn TGAU Addysg Gorfforol – Catrin Rees. 

 Tlws Elin Ruth Jenkins am y perfformiad gorau mewn pêl-rwyd – Lucy Davies 

 Tlws Non Jenkins am y perfformiad gorau mewn nofio – Millie Patterson 

 Tlws Peter Hughes Griffiths am ei wasanaeth i bêl-droed o fewn yr Ysgol – Ifan Knott. 

 Tlws Emlyn Schiavone am wasanaeth i rygbi o fewn yr ysgol – Dafydd Waters. 

 Tlws Rheon ac Elliw James am gyfraniad i Athletau yn yr ysgol – Dafydd Jones. 

 Gwbr Cymreictod Grav – Fflur Richards 
Ymfalchïwn yn llwyddiant ein disgyblion a dymunwn yn dda iddynt i'r dyfodol. 
Steddfod Ysgol – Oherwydd Covid, ni chynhaliwyd Eisteddfod yr ysgol eleni ym mis Mawrth fel yr arfer, ond yn hytrach rydym yn 
dathlu ar y 5ed o Orffennaf.  Rydym hefyd wedi penderfynu, oherwydd Eisteddfod Sir Gâr, y bydd yr un patrwm ar gyfer y flwyddyn 
nesaf ond ychydig o amrywiaeth eto – Eisteddfod waith cartref diwedd Ionawr ac Eisteddfod y llwyfan ym mis Gorffennaf.   
Eisteddfod yr Urdd – Cafwyd cryn dipyn o lwyddiant eleni yn Eisteddfod yr Urdd.  Gan bod Mrs Meinir Richards yn beirniadu, nid 
oedd yn bosibl cynnal y corau na’r partïon eleni ond bu llwyddiant er hynny.   
Côr Cerdd Dant Bl.13 ac iau – 1af  
Parti Cerdd Dant bl.7-9 – 1af  
Gwenllian a Harri Howells – 3ydd Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau 
Celyn Richards a Luned Defis – 1af Deuawd Cerdd Dant bl.7-9 
Megan Williams – Ffotograffiaeth; cyfres o luniau du a gwyn – 3ydd  
Grug Thomas – Uwchgylchu Bl.7, 8 a 9 – 2il  
Awen Davidson 2il – Adolygiad unrhyw ffilm 
Gwenno Roberts – 2il rhyddiaith dan 19  
Gwenno Roberts – 3ydd rhyddiaith dan 19 
Gwahoddwyd yr enillwyr i fod yn rhan o gyngerdd arbennig yn Neuadd San Pedr.   
Yr Adran Gymraeg – Yn ystod y tymor hwn cynhaliwyd gweminarau adolygu gwerthfawr gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i 
ddisgyblion CA5 yr Adran Gymraeg.  Darparwyd sesiwn ramadeg ar yr 2il o Chwefror gan Dr Alex Lovell, Hedd Wyn gan Yr Athro 
Tudur Hallam ar y 9fed o Chwefror a Branwen gan Dr Aled Llion Jones ar y 16eg o Chwefror. Martha, Jac a Sianco oedd testun Dr 
Bleddyn Huws ar yr 2il o Fawrth.  Rhoddwyd sylw i’r cerddi gan Dr Rhiannon Marks a’r Athro Mererid Hopwood ar y 9fed a’r 16eg 
o Fawrth.   Cafodd Bl 12 a 13 noson wych yn Nhalwrn y Beirdd Gŵyl Ddewi a gynhaliwyd yn yr Egin ar Fawrth yr 2il yng nghwmni’r 
ddau feuryn Tudur Dylan Jones a Mererid Hopwood. Braf oedd croesawu Aneirin Karadog i’r Adran Gymraeg  ar y 14eg o Fawrth i 
drafod y gynghanedd gyda’r Chweched dosbarth.  Bydd cyfle i fl.12 fynychu cwrs preswyl Prifysgol Aberystwyth ar y 7fed o 
Orffennaf.    
Capteiniad llys 2021-22 – Penodwyd y capteiniaid a’r is-gapteiniaid llys canlynol dros Google Forms.   
Llys Hengwrt: Capteiniaid: Mari Davies a Ben Proctor; Is-gapteiniaid: Emma Mackay ac Ifan Knott. 
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Llys Hergest: Capteiniaid: Hannah John ac Elis Roderick; Is-gapteiniaid: Elan Powell, Phebe Burton a Walter Hellier 
Llys Llwydiarth: Capteiniaid: Gwenno Roberts a Carwyn Axford; Is-gapteiniaid: Briall Dyfri, Steffan Lewis a Guto Phillips 
Llys Peniarth: Capteiniaid: Esther Defis, Rhodri Davidson ac Alex Mote; Is-gapteiniaid:  Phoebe Davies, Ellie Davies a William 
Gledhill 
Her Gyrfaoedd Blasus 2022 - Llongyfarchiadau i Garan Phillips, Sion George, Ilan Dafydd, Guto Bishop, Aron Bowen a Morgan Cray 
ar ddod yn drydydd yn y gystadleuaeth a gynhaliwyd gan Gyrfa Cymru a Chwmni Castell Howell.  Cynhaliwyd y rownd derfynol ym 
Mharc y Sgarlets a bu’r diwrnod yn gyfle arbennig i’r disgyblion gyflwyno’r syniad terfynol i’r beirniaid wrth gystadlu yn erbyn 
ysgolion eraill Cymru.  
Eisteddfod Rhanbarth Gorllewin Myrddin - Bu cynrychiolaeth gref o’r ysgol yn cystadlu yn Eisteddfod Rhanbarth yr Urdd eleni a 
llongyfarchiadau i bawb ar eu llwyddiant a diolch i’r athrawon am eu dysgu a phob lwc i’r rhai sy’n mynd ymlaen i gystadlu yn yr 
Urdd. Dyma’r canlyniadau;  
Eisteddfod Gerdd, Llefaru a Theatr  
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.10 a dan 19 oed: 2il – Siwan Jones 
Cyflwyno Alaw Werin Unigol Bl.7, 8 a 9: 1af – Celyn Richards 
Deuawd Bl.10 a dan 19 oed: 1af – Erin Morgan ac Erin Roderick, 2il – Gwenllian Jones a Siwan Jones 
Deuawd Bl.7, 8 a 9: 1af – Celyn Richards a Luned Defis, 3ydd – Elyn-Medi Howell a Gwenno Llwyd Evans  
Llefaru Unigol Bl.10 a dan 19 oed: 2il – Gwenllian Jones, 3ydd – Siwan Matthews 
Llefaru Unigol Bl.7, 8 a 9: 2il – Beca Curry 
Unawd Merched Bl.10 a dan 19 oed: 3ydd – Caitlyn Williams 
Unawd Merched Bl.7, 8 a 9: 1af – Celyn Richards, 2il – Marged Jones  
Ymgom Bl.10 a dan 19 oed: 1af – Ymgom Bro Myrddin 
Eisteddfod Cerdd Dant  
Deuawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed; 2il – Erin Morgan ac Erin Roderick, 3ydd – Gwenllian Jones a Siwan Jones 
Deuawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9: 1af – Celyn Richards a Luned Defis  
Unawd Cerdd Dant Bl.10 a dan 19 oed: 1af – Siwan Jones 
Unawd Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9: 1af – Celyn Richards, 3ydd – Elyn-Medi Howell 
Eisteddfod Offerynnol  
Unawd Llinynnol (ac eithrio'r gitâr) Bl.10 a dan 19 oed: 1af – Gwenllian Howells 
Eisteddfod Ddawns  
Dawns Hip-Hop/Stryd/Disgo (neu gyfuniad) Unigol Bl.10 a dan 19 oed: 1af – Erin Morgan 
Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.9 ac iau: 1af – Dion Jones  
Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.9 ac iau: 1af – Luned Defis 
Y Pwyllgor Eco - Fis diwethaf, bu’r tîm yn brysur yn casglu sbwriel ym Mhensarn a bu rhaglen Prynhawn Da yn ffilmio’r gwaith. 
Llun ysgol gyfan 2022 - Roedd dydd Mercher 27ain o Ebrill yn ddiwrnod hynod o gyffrous yn hanes yr ysgol – cyfle i gael dros 900 
o ddisgyblion a dros 80 o staff mewn un lle ar yr un pryd, y cyfle cyntaf i wneud hynny ers dwy flynedd!   Golygfa hyfryd oedd 
gweld pawb yn ymgynnull ar gyfer cael eu gosod mewn rhesi yn barod. Diolch i gwmni Tempest am eu gwaith unwaith eto.  Caiff 
copi o'r llun ei arddangos yn yr ysgol, sy'n gofnod pwysig yn hanes Bro Myrddin. 
Prynhawn Dathlu bl.11 - Braf oedd croesawu bl.11 i'r neuadd dydd Iau 12fed o Fai ar gyfer eu Prynhawn Dathlu. Diolch i'r ddwy 
siaradwraig wadd, Llinos Jones a Carys Ifan o'r Egin am ysbrydoli'r disgyblion wrth iddynt gamu ymlaen at gyfnod nesaf eu bywydau 
a'r arholiadau sydd o'u blaenau. 
Diwrnod Coffa GO Jones - Braf oedd gweld rhai o athrawon Bro Myrddin yn rhan o ddiwrnod coffa un o gyn-athrawon yr ysgol 
G.O Jones dydd Sadwrn. Maent wedi penderfynu, serch hynny, i aros yn yr ystafell ddosbarth. 
Yn y llun gwelir carfan o gyn-ddisgyblion, staff ac aelod o deulu GO yn eu cit yn ystod y diwrnod; Phil O’Leary, Tim Hayes, Gethin 
Roberts, Jac Davies, Jonathan Thomas, John Norgrove a Steffan Davies.   
Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd - Yr wythnos hon cafwyd cyfle i wrando a darllen am Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr 
Urdd.  Dydd Mercher 18fed o Fai roedd y neges yn 100 oed a chyflwynwyd yr hanes i holl blant yr ysgol mewn gwasanaeth arbennig 
ac ar Google Classroom y disgyblion.   
Côr Prydain - Bu Siwan Jones a Gwenllian Jones o fl.11 ar gwrs hyfforddi Côr Prydain yn Banbury yn ystod gwyliau'r Pasg. Cafodd 
y ddwy gyfle i ganu caneuon yn accapella ac i ymarfer eu sgiliau darllen cerddoriaeth cyn canu mewn cyngerdd ar y diwedd. 
Cerddorfa Ieuenctid Cymru - Llongyfarchiadau i Gwenllian Howells o fl.13 a Harri Howells o fl.11 ar gael eu dewis i Gerddorfa 
Ieuenctid Cymru.  Bu’r ddau yn brysur dros wyliau’r Pasg yn mynychu cwrs hyfforddi yng Ngholeg Llambed a chawsant gyfle i 
ymarfer eu sgiliau ar y ffidil ynghyd ag ymarferion gyda'r gerddorfa yn yr hwyr.  Nid dyna ddiwedd y gwaith gan fod yna gwrs 
hyfforddi arall o’u blaenau dros yr Haf ynghyd â chyngherddau, felly edrychwn ymlaen at glywed hanes y brawd a’r chwaer yn 
ystod yr Haf.   
Llyfrau - Yn dilyn ail wampio llyfrgell yr ysgol i ystafell waith a llyfrgell y 6ed dosbarth, dosbarthwyd nifer o'r hen lyfrau i 
'Carmarthen Free Books' er mwyn bod pawb yn medru elwa. Mae llawer o'r llyfrau bellach wedi cael eu danfon i Dde Affrica er 
mwyn creu tair llyfrgell newydd yno.   
Etholiad Sir Gâr - Bu rhai o fyfyrwyr y 6ed Dosbarth yn rhan o gyffro Etholiadau Sir Gâr 2022 yn ystod y gwaith o gyfrif nifer y 
pleidleisiau a chael taith o gwmpas gyda Rebecca Hayes o gwmni Sgript.  Yno, cawsant gyfle i gwrdd ag Adam Price, Cefin Campbell 
ac eraill.   
Ffarwelio ar ddiwedd y tymor - Mae'n ddiwedd cyfnod unwaith eto ym Mro Myrddin a rhaid ffarwelio gyda nifer o bobl – blwyddyn 
13 i gyd, wrth gwrs wedi ein gadael bellach a rhai disgyblion blwyddyn 11 hefyd yn gadael cymuned yr ysgol.   
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Yn flynyddol, rydym hefyd yn ffarwelio a rhai staff.  Diolch yn arbennig i Mrs Llinos Griffiths sydd wedi gweithio'n ddiwyd fel 
Cynorthwyydd Cynnal Dysgu yn yr ysgol ers 25 o flynyddoedd.  Dyma unigolyn sydd wedi gweithio'n agos gyda llawer o ddisgyblion 
yr ysgol ar hyd y blynyddoedd a diolch iddi am yr holl waith.   
Rydym yn ffarwelio hefyd gyda Mrs Sian Taylor sydd wedi bod gyda ni yn dysgu Busnes ers 4 mlynedd bellach er y bu'n athrawes 
gyda ni am gyfnod hefyd yn y gorffennol.   
Diolch a ffarwel hefyd i Miss Lois Jones, Mr Iestyn Philips a Mr James Hancock-Evans a fu gyda ni am flwyddyn.  
Gweithgareddau bl.12 - Bu disgyblion bl.12 yn brysur ar ôl cyfnod yr arholiadau allanol yn derbyn hyfforddiant UCAS, paratoi ar 
gyfer bywyd Prifysgol, gyrfa a dysgu sgiliau coginio ar gyfer y dyfodol.  Diolch i’r Egin, Y Drindod Dewi Sant, Y Coleg Cymraeg a 
chwmni Sgript am ddarparu’r hyfforddiant a’r wybodaeth berthnasol i’r disgyblion er mwyn eu gosod ar drywydd bywyd 
annibynnol a chynllunio’u dyfodol.  Cyflwynwyd gwybodaeth o’r broses UCAS i’r disgyblion a’u rhieni gan Brifysgol De Cymru.  I 
gloi’r digwyddiadau, cawsant y fraint o gyd-arwain gorymdaith Dathlu 200 Mlwyddiant Y Drindod Dewi Sant.  
Eisteddfod yr Urdd - Cafwyd wythnos lwyddiannus yn ystod gwyliau’r Hanner Tymor wrth i ddisgyblion yr ysgol deithio i Sir 
Ddinbych i gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd.  Braf oedd cael dychwelyd i ganu a chystadlu ar lwyfan y Brifwyl o flaen cynulleidfa. 
Llongyfarchiadau i bawb fu’n cystadlu ar lwyfan ac ar y cystadlaethau gwaith cartref.   
Diolch i’r hyfforddwyr a’r rhai fu’n gyfrifol am drefniadau’r Eisteddfod gan sicrhau profiadau i’n hieuenctid.     
Côr Cerdd Dant Bl.13 ac iau – 1af  
Parti Cerdd Dant bl.7-9 – 1af  
Gwenllian a Harri Howells – 3ydd Deuawd Offerynnol Bl.13 ac iau 
Celyn Richards a Luned Defis – 1af Deuawd Cerdd Dant bl.7-9 
Megan Williams – Ffotograffiaeth; cyfres o luniau du a gwyn – 3ydd  
Grug Thomas – Uwchgylchu Bl.7, 8 a 9 – 2il  
Awen Davidson 2il – Adolygiad o unrhyw ffilm 
Gwenno Roberts – 2il rhyddiaith dan 19  
Gwenno Roberts – 3ydd rhyddiaith dan 19 
Cyngerdd Eitemau’r Urdd - Yn dilyn eu llwyddiant yn Eisteddfod yr Urdd, estynnwyd gwahoddiad i’r griw o ddisgyblion yr ysgol i 
gymryd rhan yng Nghyngerdd Eitemau’r Urdd a drefnwyd gan Bwyllgor Apêl Caerfyrddin yn Neuadd San Pedr nos Wener 17eg o 
Fehefin.  Diolch i Mr Iwan Evans, Cadeirydd y Pwyllgor a’r aelodau am roi cyfle i’r eitemau canlynol fod yn rhan o’r gyngerdd 
arbennig hon sy’n gyfle i ddathlu llwyddiannau ieuenctid ein hardal;  
Parti Cerdd Dant Bl.7, 8 a 9 
Côr Cerdd Dant Bl.13 ac iau 
Deuawd Offerynnol – Gwenllian a Harri Howells 
Deuawd Cerdd Dant – Celyn Richards a Luned Defis 
Dawns Werin Unigol – Luned Defis 
Dawns Werin Unigol – Esther Defis  
Baner Werdd - Llongyfarchiadau i holl ddisgyblion a staff Bro Myrddin ar gydweithio a chyrraedd ein trydydd baner werdd.  Mae'r 
ysgol yn gyffrous i barhau ar ein llwybr eco ac yn falch o’n hymdrechion i leihau effaith newid hinsawdd tra’n codi ymwybyddiaeth 
o’i heffeithiau. 
Llwyddiannau chwaraeon: 
Cap pêl-droed - Llongyfarchiadau i Ifan Knott ac chwarae yn rhan o dîm Cymru a enillodd y Centenary Shield ym mis Ebrill sef 
twrnament rhwng gwledydd Prydain.  Dyma'r tro cyntaf i Gymru ennill y gystadleuaeth ers 1981. 
Bu Ifan hefyd yn Rhufain gan chwarae gyda thîm Ysgolion Cymru dan 18 mewn twrnament "Roma Caput Mundi" yn erbyn timoedd 
Yr Eidal, Cosovo a Groeg.  
Llongyfarchiadau i Harri Howells bl.11 ar gynrychioli'r ysgol yn chwarae gyda Thîm Ysgolion Cymru dan 16 yn Maidenhead.  Enillodd 
y tîm yn erbyn ysgolion annibynnol Lloegr o 4 gôl i 2. 
Criced - Llongyfarchiadau i Elin Davies o fl.8 ar gael ei dewis i chwarae gyda Thîm Criced Dan 13 Merched Gorllewin Cymru.  Hefyd, 
mae hi wedi cael ei dewis i Sgwad Criced Cymru dan 12 oed gyda digwyddiadau ar y gweill.   
Tîm Pêl-droed Merched dan 12 Sir Gâr - Llongyfarchiadau i Elliw Williams, Cerys Johnson ac Anna Jones ar gynrychioli tîm pêl-
droed merched dan 12 Ysgolion Sir Gâr ar gystadlu yn y rownd gyn-derfynol yn Sir y Fflint. 
Cystadleuaeth Trawsgwlad y SIAB - Llongyfarchiadau i Ifan Bowen bl.10 ar gael ei ddewis i gynrychioli Cymru yng nghystadleuaeth 
trawsgwlad y SIAB ym Mharc Gwledig Pen-bre. Roedd Ifan yn un o 8 bachgen bl.10/11 o Gymru yn y gystadleuaeth. 
Pêl-rwyd - Llongyfarchiadau i dîm merched yr ysgol ar ddod yn Bencampwyr Gorllewin Cymru D18 
Cafwyd diwrnod arbennig yn ysgol Maes y Gwendraeth ar gyfer twrnament Brianne 8A, 9A a 9B. 
Llongyfarchiadau i ferched 9A a 9B ar ennill y darian ac i ferched pêl-rwyd 8A ar ddod yn 2il yn y gystadleuaeth.   
Pencampwriaethau Brianne - Teithiodd llawer o ddisgyblion i bencampwriaethau Brianne dydd Mawrth yr 17eg o Fai a braf oedd 
cael clywed am lwyddiant llawer ohonynt.  Pob lwc i’r canlynol yn y rownd nesaf wrth iddynt gynrychioli Brianne ym 
Mhencampwriaeth Dyfed; 
Blwyddyn 7  
100m – Amelia James – 2il  
100m – Jac Johnson -2il 
800m – Anna Jones – 1af  
800m – Rhys James – 1af  
Naid Uchel – Erin Wilkins Jones – 2il  
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Blwyddyn 8 
Clwydi – Tirion Yate – 2il 
200m – Jessica Hughes - 2il  
300m – Harry Wrigglesworth – 2il 
800m – Macy Blue – 1af 
800m – Sam Griffiths – 1af 
1500m – Martha Morgan – 2il  
Naid Uchel – Tirion Yate – 1af 
Gwaywffon – Finn Bartley – 1af, Cai Soanes – 2il  
Naid Uchel – Finn Bartley – 2il   
Blwyddyn 9 
100m – Connie Crook – 2il  
300m – Mared Jones – 1af  
800m – Megan Thomas – 1af 
Shot – Connie Crook – 1af 
Gwaywffon – Connie Crook – 2il 
Naid Uchel – Luned Defis – 2il  
Gwaywffon – Gethin Morgan – 2il 
Disgen – Tomos Parry – 1af  
Blwyddyn 10 
100m – Maddi Jones – 1af 
200m – Maddi Jones – 1af  
800m – Ifan Bowen – 2il  
1500M – Ifan Bowen – 2il 
Karate - Llongyfarchiadau i Ruben Elias 7-3 ar ennill medal efydd ym mhencampwriaethau Karate Cymru ar ddydd Sadwrn gan 
berfformio Kata. 
Rygbi cyffwrdd - Llongyfarchiadau i'r disgyblion canlynol o flwyddyn 9 a 10 – Ellis Jones, Lewis Jones, Harri Llewelyn, Sion Fraser 
Jones a Thomas Williams ar gael eu dewis i fod yn rhan o sgwad Cymru ar gyfer pencampwriaethau Ieuenctid Rygbi cyffwrdd 
Cymru yn Ffrainc yn yr haf. Pob lwc i'r pump ohonynt.  
Cap Rygbi - Llongyfarchiadau i griw o fechgyn bl.11 ar dderbyn cap am chwarae gyda Boys Clubs of Wales am y tymor.   Mae'r 
bechgyn wedi cael tymor da gan ennill pob gêm ac yn edrych ymlaen at daith i Ynys Manaw.  
Sboncen - Chwaraeodd Nia Seren Thomas dros Gymru yn ddiweddar yn y European Team Championship yn Eindhoven i ennill ei 
hail gap.  
Marchogaeth - Llongyfarchiadau i Connie Crook o fl.9 ar gystadlu mewn cystadleuaeth marchogaeth Ysgolion Cenedlaethol ar ei 
merlen, Camtra Bacardi dros y misoedd diwethaf. Mae'r gystadleuaeth yn gyfuniad o bwyntiau ac mae’r 10 uchaf ym mhob 
dosbarth yn cymhwyso ar gyfer y rownd derfynol a gynhelir yn Stoneleigh, Swydd Warwick ym mis Awst. Ar hyn o bryd Connie 
sydd yn 1af mewn un dosbarth ac yn 3ydd yn y dosbarth arall. Y penwythnos diwethaf bu’n cystadlu yng nghanolfan digwyddiadau 
David Broome yng Nghas-gwent gan ennill un dosbarth a chael 3ydd yn y llall. 
Dug Caeredin - Bu disgyblion bl.9 yn brysur yn paratoi ar gyfer eu halldaith Gwobr Dug Caeredin sydd i’w chynnal ym mis 
Gorffennaf.  Cawsant gyfle i ddysgu sut i osod pabell a cut i goginio pethau syml yn ystod diwrnod a drefnwyd gan yr Adran Addysg 
Gorfforol.   
Canŵ Slalom - Llongyfarchiadau i Gwion Williams o fl.10 ar gystadlu yn y gystadleuaeth Canŵ Slalom yn ddiweddar.  Mae Haf 
prysur o flaen Gwion gan y bydd yn teithio i wledydd Ewrop i gystadlu gyda Thîm Canŵ Slalom Cymru yn Rasys Ewropeaidd yn 
Krakow a Roudnice.   
Gymnasteg - Llongyfarchiadau i Marged Jones o fl.9 ar ddod yn 3ydd ym Mhencampwriaeth Gymnasteg Cymru ym mis Ebrill.  Bu'n 
cynrychioli Cymru ym Mhencampwriaeth Prydain (NDP) yn Stoke on Trent ar y 18fed a'r 19eg o Fehefin gan deithio i Bortiwgal i 
hyfforddi gyda sgwad Gorllewin Cymru o'r 21ain i'r 25ain o Fehefin. 
Rygbi Ysgolion Cymru - Llongyfarchiadau i Sion, Tomos, Jac, Josh, Thomas a Jake o fl.10 ar chwarae gyda Bechgyn Ysgolion Sir Gâr 
yn nhwrnament 7 bob ochr Ysgolion Cymru gan ennill y Plât. 
Athletau - Mae disgyblion yr ysgol wedi bod yn brysur yn y maes athletau yn ddiweddar gyda chystadlaethau amrywiol.  
Pencampwriaeth Athletau Dyfed  
3000m – Liam Edwards – 1af 
3000m – Ifan Bowen – 4ydd 
1500m Steeplechase – Steffan Davies – 3ydd 
Canlyniadau Athletau Dyfed 
Blwyddyn 7 
100m – Amelia James – 4ydd 
100m – Jac Johnson – 3ydd 
800m – Anna Jones – 4ydd 
800m – Rhys James – 4ydd 
Blwyddyn 8 
Clwydi – Tirion Yate – 2il 
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100m – Tirion Yate – 2il  
200m – Jessica Hughes – 4ydd  
300m – Harry Wrigglesworth – 4ydd  
800m – Macy Blue – 2il  
800m – Sam Griffiths – 2il  
1500m – Martha Morgan – 4ydd 
Naid Uchel – Tirion Yate – 2il  
Gwaywffon – Finn Bartley – 5ed 
Disgen – Cerys Porter – 1af  
Naid Uchel – Finn Bartley – 6ed  
Blwyddyn 9 
100m – Connie Crook – 5ed 
300m – Mared Jones – 2il  
800m – Megan Thomas – 1af  
Pwysau – Connie Crook – 1af  
Gwaywffon – Connie Crook – 1af  
Naid Uchel – Luned Defis – 3ydd  
Gwaywffon – Gethin Morgan – 2il  
Disgen – Tomos Parry – 3ydd 
Blwyddyn 10  
200m – Maddi Jones – 2il 
1500m – Ifan Bowen – 3ydd  
 

 


