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Bedydd tân!

Cwrdd a’r Cymdeithion  
Ers chwe mlynedd mae Llinos wedi bod yn Bennaeth 
Ysgol Gyfun Gymraeg Bro Myrddin ac mae wedi gweithio 
ym myd addysg ers 1987.  
Mae’n arwain ysgol arloesol, yn asesydd y CPCP, yn 
ddilysydd allanol ANG ac yn eistedd ar grŵp cyfeirio 
prifathrawon Cymru CBAC a grŵp pontio Cynradd-
Uwchradd Llywodraeth Cymru.  Mae hefyd yn gadeirydd 
CYDAG.  

Wel am wythnos heriol.  
Byddai bod nôl o flaen 900 o 
ddisgyblion yn dipyn haws na’r 
sefyllfa hon.  Bedydd tân yn sicr.  
Byddai blynyddoedd o brofiad 
ddim wedi eich paratoi ar gyfer 
yr wythnos diwethaf!
Beth oedd ein blaenoriaethu?  
Wel yn sicr fe aeth Cwricwlwm 
i Gymru allan drwy’r ffenest.  
I finnau roedd cadw moral 
yn uchel ymhlith y staff yn 
allweddol – wedi’r cyfan roedd 
disgwyl iddynt i ddysgu ar-lein, 
cael ei ad-leoli i hybiau ar draws 
y Sir, edrych ar ôl eu teuluoedd 
a delio gyda’r sefyllfa erchyll 
o’u cwmpas.  Yn sicr fe wnaeth 
y bwletinau dyddiol o’r ysgol eu 
cadw’n effro a rhoi gwên ar eu 
hwynebau – rhannu jôc, rhannu 
sylw’r dydd o’r disgyblion a 
rhannu gofidiau gan sicrhau 
bod ganddynt y diweddariadau 
i gyd o lygad y ffynnon.  

Yn ail roedd rhaid blaenoriaethu’r disgyblion – eto 
roedd y bwletinau dyddiol gennyf i fel Pennaeth 
yn gymorth.  Neges a thip y dydd er mwyn rhannu 
gwybodaeth a gair bach byr am sut roedd pethau’n 
datblygu.  Roedd creu intranet newydd ar eu cyfer  yn 
llwyddiannus a hwythau, drwy’r dudalen,yn medru 
siarad gyda’i penaethiaid blwyddyn a’u hathrawon.  
Roedd cyfle iddynt hefyd i gysylltu’n gyfrinachol gyda’i 
pennaeth blwyddyn a’r cwnselydd.  
Cadw’r rhieni mewn trefn oedd y flaenoriaeth nesaf.  
Gosod rheolau pendant iddynt o ran defnyddio 
neu peidio defnyddio Google Classrooms gan eu 
hatgoffa mae cyfrwng rhwng athro a disgybl oedd 
hwn!  Eto, bwletin dyddiol i rannu ychydig bach mwy 
o wybodaeth gyda nhw er mwyn sicrhau bod pawb yn 
hapus.   
Yn sicr, fel arweinydd, rwyf wedi gweld y gorau a’r 
gwaethaf mewn pobl.  Rwyf wedi gwneud ‘crash 
course’ i ddefnyddio Google Classrooms ac wedi 
dod yn giamster ar Microsoft Teams.  Mae mwy o 
gyfathrebu wedi bod ar draws yr ysgolion a mwy o 
grwpiau trafod wedi eu creu.  Rwyf wedi gorfod cnoi 
tafod, wedi dysgu dirprwyo mwy ac wedi gweld trwy 
ddarllen sylwadau y disgyblion ar Google Classrooms 
mae trwy enau plant bychain mae’r perlau yn dod.  


