
COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU
AR 17 CHWEFROR 2022 AM 4.30YP

CYFARFOD HYBRID - YSTAFELL Y BWRDD YM MHEN-Y-BONT AC AR GOOGLE MEET

AELODAU A OEDD YN BRESENNOL:
Mr Jeff Greenidge – Cadeirydd
Ms Emma Adamson
Ms Trish D'Souza
Mrs Judith Evans
Dr John Graystone
Mr Hayden Llewellyn
Mrs Julia Longville
Mr Joshua O’Sullivan-Woodward – Myfyriwr-Lywodraethwr – ymunodd am 5.30yp
Mr Simon Pirotte – Pennaeth
Mrs Satwant Pryce

ERAILL A OEDD YN BRESENNOL
Mr Joe Baldwin – Pennaeth Cynorthwyol, Taith y Dysgwr
Ms Viv Buckley – Dirprwy Bennaeth
Mrs Nicola Eyre – Clerc
Mr Andrew Gibbs – Is-bennaeth
Mr Jon Nottingham, Arweinydd Lles Actif (yn cefnogi’r myfyriwr-lywodraethwr)

Cychwynnodd y cyfarfod am 4.30yp.

1. CROESO’R CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod hybrid cyntaf ers llacio’r cyfyngiadau ar ddiwedd
mis Ionawr.

Nodwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Mrs Sara Davies (staff-lywodraethwr), Miss
Esmie Guild (myfyriwr-lywodraethwr), Mr Konrad Halabuda (staff-lywodraethwr), Ms Alwena
Morgan a Mrs Joanne Oak. Derbyniwyd ymddiheuriad gan Mrs Dawn Lewis-Whelan ar ôl y
cyfarfod.

Dymunodd yr aelodau fod eu cydymdeimladau â Mrs Sara Davies a Mr Joe Baldwin, a oedd
ill dau wedi colli eu mamau yn ddiweddar, yn cael eu nodi.

Nodwyd mai hwn fyddai cyfarfod olaf Mrs Sara Davies. Mae cyfnod Mrs Davies yn y swydd
yn dod i ben ym mis Mawrth 2022, ac mae hi wedi dewis peidio ag ailsefyll oherwydd y
gwrthdaro rhwng eu hymrwymiadau addysgu ac amseriadau cyfarfodydd y Corff
Llywodraethu a’r pwyllgorau.
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2. DATGANIADAU BUDDIANNAU

Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau.

3. COFNODION CYFARFOD Y CORFF LLYWODRAETHU AR 9 RHAGFYR 2021

Cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod y Corff Llywodraethu ar 9 Rhagfyr 2021 yn gywir.

4. MATERION SY’N CODI

4.1 Cofnod Gweithredoedd

Roedd chwe gweithred ar y cofnod gweithredoedd – tri gwyrdd a thri melyn.

Rhoddodd y Clerc ddiweddariad am bob un o’r gweithredoedd.

CYFLWYNIAD: Gemma Carr-Evans, Pennaeth Cwricwlwm ar gyfer Partneriaethau

Rhoddodd Mrs Carr-Evans gyflwyniad i'r Corff Llywodraethu ar y gwaith partneriaeth sy'n
digwydd yn y Coleg. Nod gweithio mewn partneriaeth yw “dod at ein gilydd i gyflawni
pwrpas cyffredin” gyda’r ffocws ar y dysgwr.

Esboniodd Mrs Carr-Evans fod pedwar maes darparu:

1. Prentisiaethau Iau (14-16 oed)
● Derbyn disgyblion o naw ysgol uwchradd ym Mhen-y-bont ar Ogwr;
● 2021/22 yw pumed flwyddyn y rhaglen gyda 50 prentis wedi ymrestru;
● Mae cyrsiau yn rhedeg yn y meysydd Gwallt a Harddwch ac Adeiladwaith, ac

mae’r prentisiaid hefyd yn astudio ar gyfer eu TGAU mewn Rhifedd,
Mathemateg a Saesneg.

2. Cyrsiau gyda’r hwyr
● Cynigir 10 cwrs UG a Safon Uwch;
● Mae 217 o ddysgwyr wedi ymrestru o 12 ysgol wahanol;
● Mae’r cyrsiau’n cael eu dysgu yn yr Academi STEAM.

3. Coleg Chweched Dosbarth Penybont a chydweithio
● 2021/22 yw’r chweched flwyddyn;
● 159 o ddysgwyr wedi ymrestru ar draws Bl 12 a Bl 13;
● Mae’r Coleg yn cydweithio â’r ysgolion ar rai pynciau.

4. Inspire2Learn, Addysg Ddewisol yn y Cartref, a Heronsbridge
● Mae dyddiadau cychwyn ym mis Ionawr yn cael eu cynnig i bobl ifanc sydd

mewn perygl o fod yn NEET.
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Yn gyfan gwbl, mae 516 o ddysgwyr wedi'u cofrestru o dan waith partneriaeth ac mae'r
Coleg yn falch iawn o’r canlyniadau. Arddangoswyd y canlyniadau ar gyfer y cyrsiau gyda’r
hwyr, prentisiaethau iau a Choleg Chweched Dosbarth Penybont.

Nodwyd, o’r 41 o brentisiaid iau a gwblhaodd yn 2020/21, fod 36 wedi symud ymlaen i
gyrsiau AB yn y Coleg, roedd tri wedi cofrestru ar brentisiaeth a dau wedi dod o hyd i swydd.

Yn ogystal â'r uchod, mae'r Coleg yn cynnig pecynnau pontio a chymorth i ysgolion (y tu
fewn a thu allan i ardal Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr). Nodwyd bod newid
mawr wedi bod i agwedd ysgolion, sydd bellach yn croesawu'r Coleg i siarad â'u disgyblion.

Rhoddodd Mrs Carr-Evans fanylion y grwpiau rhwydwaith partneriaeth amrywiol y mae’r
Coleg yn rhan ohonynt, a daeth â’i chyflwyniad i ben drwy nodi’r weledigaeth ar gyfer
partneriaethau:

● tyfu’r ddarpariaeth prentisiaethau iau gyda’r nod o lansio coleg iau;
● tyfu’r cynnig Safon Uwch i ganiatáu pecyn cyfunol o bynciau galwedigaethol a Safon

Uwch;
● parhau i ddatblygu cyfleoedd gyda rhanddeillaid, ysgolion a phartneriaid allanol;
● cefnogi dysgwyr sy’n cael eu haddysgu yn y cartref, dysgwyr sydd mewn perygl o fod

yn NEET, a llwybrau amgen i ddysgwyr.

Dywedodd aelod fod y gwaith yn ysbrydoledig a holodd beth yw'r cynllun am y dyfodol o ran
Coleg Chweched Dosbarth Penybont. Eglurwyd bod cynllun ymadael clir ar gyfer diwedd y
bartneriaeth yn 2024. Cydnabuwyd nad yw hyn yn hawdd gan fod y prosiect wedi cael
effaith gadarnhaol iawn ar y dysgwyr.

Dywedodd aelod arall fod y llwyddiannau parhaus yn dweud y cyfan a gofynnodd sut y gellir
sicrhau bod hyn yn parhau i'r dyfodol. Pwysleisiodd Mrs Carr-Evans bwysigrwydd gweithio
gydag ysgolion a siarad â'r dysgwyr i sicrhau eu bod ar y llwybrau cywir. Yn hanfodol i hyn
mae cael y dysgwyr i ymweld â'r Coleg gyda'u hathrawon i gael profiad o fywyd Coleg.
Gofynnodd aelod arall pam fod agwedd ysgolion wedi newid gan fod y Coleg wedi'i chael
hi'n anodd iawn cael mynediad i ysgolion o'r blaen. Dywedodd y Dirprwy Bennaeth ei bod
bellach yn cael ei chydnabod y gall y Coleg helpu ysgolion a bod hyn er lles gorau'r dysgwyr.
Mae'r rhaglen prentisiaethau iau wedi helpu i sefydlu ffydd rhwng y Coleg ac ysgolion. Fodd
bynnag, cydnabuwyd hefyd bod amgylchiadau allanol yn effeithio ar hyn a bod gwersi i'w
dysgu.

Gofynnodd aelod a oedd unrhyw bryderon ynghylch cynaliadwyedd ystadegau cyrhaeddiad
yn dilyn y defnydd o raddau a aseswyd gan y ganolfan a graddau a bennwyd gan y ganolfan
yn 2019/20 a 2020/21. Dywedodd Mrs Carr-Evans fod yna deimlad cyffredinol nad yw
dysgwyr yn barod i sefyll arholiadau yr haf hwn a bod yna lefel uchel o orbryder a phryderon
ynghylch lles o ganlyniad uniongyrchol i Covid. Mae'r staff hefyd yn bryderus iawn am y
tymor arholiadau sydd i ddod, fodd bynnag, mae mwy o sicrwydd eleni gan y cadarnhawyd
bod arholiadau'n mynd yn eu blaen. Nodwyd y bydd yn anoddach o lawer rhagweld y
canlyniadau ar ddiwrnod canlyniadau eleni.
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Diolchodd y Cadeirydd i Mrs Carr-Evans am ei chyflwyniad, ac fe adawodd hi y cyfarfod am
5.00yp.

5. ADRODDIAD Y PENNAETH (YN CYNNWYS DIWEDDARIAD YNGHYLCH COVID-19)

Rhoddodd y Pennaeth y diweddariad canlynol:
● Covid – Mae'r sefyllfa'n gwella ac roedd nifer yr achosion a adroddwyd yn y Coleg yn

isel iawn yn ystod yr wythnos cyn y cyfarfod. Mae’n debygol y bydd o hyd angen
gwisgo gorchuddion wyneb ar ôl hanner tymor.

● Prosiect gyda Choleg Weston – nodwyd bod y prosiect hwn wedi'i dynnu'n ôl ond y
gallai fod cyfleoedd i gydweithio yn y dyfodol.

● Y Gymraeg – mae cynllun gweithredu ar waith i sicrhau cydymffurfiaeth lawn â
Safonau’r Gymraeg.

● Prosiect llwyth gwaith – cyflogwyd hwylusydd annibynnol, Sharron Lusher, i wneud yr
ymchwil ar gyfer y prosiect hwn ac i lunio'r adroddiad. Mae dros 40 o bwyntiau
gweithredu i’w hystyried ac mae wedi bod yn ddarn buddiol o waith.

● Estyn – mae'r Coleg wedi cael gwybod y bydd arolygon yn ailddechrau ar ôl hanner
tymor. Rhagwelir efallai mai Coleg Penybont fydd un o'r colegau cyntaf i gael eu
harolygu o dan y cynllun peilot newydd sy'n gweld newidiadau i'r fframwaith arolygu
a dileu graddau ffurfiol.
Eglurodd y Dirprwy Bennaeth y bydd angen i unrhyw arolwg fod yn broses ystwyth
gan fod angen cydnabod y bydd yn arolwg peilot yn digwydd yn ystod pandemig. Nid
oes data perfformiad ar gyfer y ddwy flynedd flaenorol ar gael ac felly ni fydd yn
bosibl gwneud unrhyw gymariaethau dros amser na chymharu â cholegau eraill. Yn
ogystal â hynny, bydd y dull newydd yn gweld sgiliau yn cael eu hystyried fel rhaglen
gyfannol yn hytrach nag yn ynysig.
Cyn unrhyw arolwg, gofynnir i aelodau'r Corff Llywodraethu lenwi holiadur
cyn-arolwg. Gofynnwyd i'r Clerc rannu copi o hwn â’r aelodau (GWEITHRED – NE).

Cafwyd trafodaeth am y ffaith y bydd adroddiad yr arolwg yn cynnwys argymhellion yn
hytrach na graddau, a’r effaith y gallai hyn ei chael.
Nodwyd hefyd bod lefelau gwydnwch yn isel ar hyn o bryd, yn ogystal â lefelau dargadw is
nag arfer, ond bod hyn yn gyson ar draws y sector. Bydd angen ystyried hyn mewn unrhyw
arolwg a gynhelir.

● Cydraddoldeb, Amrywioldeb a Chynhwysiant – mae’r Coleg yn gwneud llawer o waith
yn y maes hwn, a bydd hwn yn bwnc ar gyfer Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd.

Gwahoddodd y Pennaeth gwestiynau gan yr aelodau.

Dywedodd aelod ei bod yn dawel ei meddwl bod y Coleg yn gweld arolwg posibl fel cyfle
cadarnhaol ac yn gyfle i’r Coleg lunio’r ffordd y caiff colegau AB yng Nghymru eu harolygu yn
y dyfodol. Ychwanegodd yr aelod y byddai unrhyw arolwg peilot yn broses gydweithredol
gyda'r ddwy ochr yn dysgu oddi wrth ei gilydd. Un fantais o ddileu'r graddau yw y bydd yn
rhaid darllen adroddiad yr arolygiad yn fanwl i ddeall y canfyddiadau.
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Cafwyd trafodaeth ynglŷn â sut y gallai llywodraethwyr baratoi ar gyfer arolwg, a gofynnwyd
i’r Clerc ail-rannu Adroddiad y Clerc 2020/21 i’r aelodau (GWEITHRED – NE).

Nododd y Corff Llywodraethu y diweddariad.

6. PENODI IS-GADEIRYDD

Gadawodd Mrs Judith Evans y cyfarfod.

Derbyniwyd un cynnig am rôl yr Is-gadeirydd, oddi wrth Mrs Judith Evans.

Cymeradwyodd y Corff Llywodraethu yn unfrydol benodiad Mrs Judith Evans fel Is-gadeirydd
am gyfnod o dair blynedd.

Ailymunodd Mrs Judith Evans â’r cyfarfod.

Llongyfarchodd y Cadeirydd Mrs Evans am ei phenodiad a diolchodd Mrs Evans i’r aelodau
am roi eu ffydd ynddi.

7. MATERION LLYWODRAETHU

Eitemau yr argymhellwyd eu cymeradwyo
● Strwythurau pwyllgorau – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y strwythurau

pwyllgor arfaethedig.
● Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Cwricwlwm ac Ansawdd – gofynnwyd i'r cyfrifoldebau a

nodir yn Erthygl 3(4) ar gyfer y pwyllgor gael eu cynnwys yn y Cylch Gorchwyl
(GWEITHRED – NE). Yn amodol ar yr un diwygiad hwn, cymeradwyodd y Corff
Llywodraethol y Cylch Gorchwyl.

● Rheolau Sefydlog – gofynnwyd am ddileu'r gwelliant a awgrymwyd yn 5.6 a
defnyddio'r geiriad gwreiddiol.
Cymeradwyodd y Corff Llywodraethol y geiriad newydd a'r terfyn o £100 ar gyfer
rhoddion a lletygarwch.
Holodd aelod sy’n gweithio mewn AU a yw’r Coleg yn ei gwneud yn ofynnol i uwch
arweinwyr gwblhau hyfforddiant ar y Ddeddf Cyllid Troseddol gan fod hwn yn ofyniad
gorfodol yn y sector AU. (GWEITHRED – AG/NE – bydd hyn yn cael ei ymchwilio ar ôl
y cyfarfod).
Yn amodol ar y diwygiad yn 5.6, cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y Rheolau
Sefydlog.

● Offeryn ac Erthyglau Llywodraethu – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu yr Offeryn
ac Erthyglau Llywodraethu diwygiedig.

● Cylch Gorchwyl y Pwyllgor Tâl – cymeradwyodd y Corff Llywodraethu y ddau
ddiwygiad ychwanegol i'r Cylch Gorchwyl a gynigiwyd gan y Pwyllgor Chwilio a
Llywodraethu.

Eitemau i’w nodi
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● Recriwtio aelodau'r Corff Llywodraethu – nododd y Corff Llywodraethu fod y
Pwyllgor Chwilio a Llywodraethu wedi dirprwyo awdurdod i'r Pennaeth i drafod â
chynrychiolwyr addas o fusnesau lleol am aelodaeth bosibl.

● Etholiadau staff-lywodraethwyr – cadarnhaodd y Corff Llywodraethu y
gymeradwyaeth ar gyfer penodiad Marion a roddwyd trwy e-bost, a nodwyd y bydd
yr etholiad ar gyfer swydd y staff-lywodraethwr nad yw'n addysgu yn mynd yn fyw yn
yr wythnos ar ôl y cyfarfod.

● Polisïau'r Coleg – nid oedd unrhyw bolisïau wedi'u cymeradwyo ar lefel y pwyllgorau.
● Diwrnod Cwrdd i Ffwrdd y Corff Llywodraethu – nododd y Corff Llywodraethu y

dyddiad, sef 25 Mawrth.
● Lansio Clwb Coffi – dywedodd y Clerc wrth yr aelodau y byddant yn cael gwahoddiad

ar gyfer lansiad y siop goffi newydd, ‘Clwb Coffi’, ar 8 Mawrth.

5.30yp – ymunodd Mr Joshua O’Sullivan-Woodward (myfyriwr-lywodraethwr) â’r cyfarfod.

8. DIWEDDARIAD AM DDATBLYGIAD Y CAMPYSAU – HOLLOL GYFRINACHOL

[Golygu]

9. DIWEDDARIAD ARIANNOL

Cyflwynodd yr Is-bennaeth restr o ffrydiau ariannu ychwanegol Llywodraeth Cymru ar gyfer
2021/22 a oedd yn dod i gyfanswm o £XXm [redacted], ac eglurodd fod hwn yn gymysgedd o
gyllid cyfalaf a chyllid arall i gefnogi’r Coleg yn ystod y pandemig. Roedd y cyllid hwn yn unol
â’r colegau eraill yn y sector AB yng Nghymru.

Cynigiodd aelod gwrdd â'r Is-bennaeth y tu allan i'r cyfarfod i drafod ymgysylltiad dinesig a
chymunedol fel rhan o'r arian ychwanegol a dderbyniwyd at y diben hwn (GWEITHRED –
AG).

Cyflwynwyd y tabl pontio yn dangos y diffyg cyllidebol gwreiddiol o (£xxk) [golygu] a'r
newidiadau sylweddol i ragolwg mis Tachwedd o (£xxk) [golygu] ynghyd â dyraniadau cyllid
AB 2022/23.

Nododd yr aelodau bod dyraniad cyllid 2022/23 y Coleg wedi codi xxx% [golygu] o gymharu
â’r flwyddyn bresennol; 1.28% yw’r cynnydd cyfartalog ar gyfer y sector AB yng Nghymru ac
mae tri choleg wedi cael toriad i’w dyraniadau cyllid. Holodd aelod ynghylch y fethodoleg y
tu ôl i'r dyraniadau a pha mor dryloyw yw'r broses gwneud penderfyniadau. Eglurodd yr
Is-bennaeth ei fod yn gyfrifiad cymhleth yn seiliedig ar nifer o ffactorau a bennwyd yn
flaenorol. Mae pob Cyfarwyddwr Cyllid yn cael copi o'r daenlen sy'n cyfrifo'r dyraniadau.

Nododd y Corff Llywodraethu diweddariad.

10. DANGOSYDDION PERFFORMIAD ALLWEDDOL (KPIs) CORFFORAETHOL
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Ni fu unrhyw newid i’r KPIs ers cyfarfod mis Rhagfyr 2021.

Cafwyd trafodaeth am natur statig y KPIs a gofynnwyd a ydynt yn dal yn addas i’r pwrpas.
Gofynnwyd a oedd ffyrdd eraill o asesu perfformiad gan fod bwriad strategol y Coleg wedi
ehangu, a sut y gellid mesur hyn. Trafodwyd hefyd y gallai fod yn bryd adolygu Cynllun
Strategol 2020-25 gan ei fod wedi cael ei ysgrifennu cyn y pandemig (GWEITHREDU –
NE/SP).

Cytunwyd y bydd hyn yn cael ei drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

11. CWYNION A CHANMOLIAETH I’R COLEG

Nododd y Corff Llywodraethu nad oedd unrhyw dueddiadau yn y cwynion a diolchwyd i’r
Uwch Dîm Arwain am eu tryloywder wrth ddarparu’r adroddiad (cyfnod Ionawr 2021 i
Ionawr 2022).

Dywedodd aelod sy'n gweithio yn y sector AU y cafwyd digwyddiadau tebyg yn ei phrifysgol.

Nodwyd hefyd fod y gŵyn a ddangoswyd fel un barhaus yn yr adroddiad wedi cael ei datrys
ers hynny.

12. COFNODION Y PWYLLGORAU

12.1  PWYLLGOR CHWILIO A LLYWODRAETHU – 27 IONAWR 2022
DERBYNIODD yr aelodau y cofnodion.

13. UNRHYW FATER ARALL

Dim.

ÔL-DRAFODAETH
● Dywedodd y Cadeirydd ei fod wedi mwynhau cyflwyniad Mrs Carr-Evans a dywedodd

ei bod yn wych cael dealltwriaeth o ehangder y ddarpariaeth yn y Coleg.
● Dywedodd y Cadeirydd hefyd ei fod wedi'i galonogi gan y ffaith bod y Coleg yn gweld

unrhyw arolwg posibl gan Estyn fel cyfle.
● Roedd y dull cyfunol gyda rhai aelodau yn yr ystafell a rhai ar-lein yn gweithio'n dda

iawn. Dywedodd un o'r aelodau a oedd wedi ymuno o bell ei bod hi wedi
ymgysylltu’n llwyr a bod ansawdd y sain a'r llun yn rhagorol.

Diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb a daeth y cyfarfod i ben am 6.20yh.
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